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قضايا وتحديات األمة تتصدر أعمال 
قمة مكة اإلسالمية 

جدة - البالد
ت�ضهد   ، االأمــة  جتاه  اململكة  لدور  وتقدير  وا�ضع  اهتمام  و�ضط 
االإ�ضالمي يف مكة  التعاون  الرابعة ع�ضرة ملنظمة  االإ�ضالمية  القمة 
امللك  ال�ضريفني  احلرمني  خادم  برئا�ضة  مايو،  �ضهر  اأواخر  املكرمة 
تاريخيًا  الله - ح�ضورًا  �ضعود - حفظه  اآل  العزيز  �ضلمان بن عبد 
للمنظمة،  العام  االأمــني  العثيمني،  يو�ضف  الدكتور  واأ�ــضــاد  الفتًا. 
امللك  ال�ضريفني  احلرمني  خــادم  بقيادة  ال�ضعودية  حكومة  بجهود 
بن  �ضلمان  بن  حممد  االأمــر  العهد  وويل  العزيز،  عبد  بن  �ضلمان 
ال�ضعودية  مــن  املنظمة  تلقاه  ــذي  ال الــدعــم  كــل  على  العزيز؛  عبد 
حكومة  تبذلها  التي  الكبرة  للجهود  وكذلك  املقر،  دولة  باعتبارها 
اململكة يف مّل ال�ضمل االإ�ضالمي وتوحيد ال�ضف ملواجهة التحديات 

مكة  ت�ضت�ضيفها  التي  االإ�ضالمية  القمة  اإن  وقال  اأ�ضكالها.  مبختلف 
ملا  نــظــرًا  ظـــروف حــرجــة  تعقد يف  احلـــايل،  مــايــو  املكرمة يف 31 
االأع�ضاء من تدخالت يف �ضوؤونها  االإ�ضالمية  الدول  ت�ضهده بع�ض 
الداخلية، واحلوادث االإرهابية، واالإ�ضالموفوبيا التي باتت مقلقة 
جدًا وتت�ضاعد ، الفتا اإىل اأن ق�ضية فل�ضطني والقد�ض ال�ضريف تاأتي 
يف �ضدارة اهتمامات القمة االإ�ضالمية نظرًا ملكانتها املركزية ، كما 
ال�ضعيد  اأزمات خطرة على  اأع�ضاء عدة ت�ضهد  القمة ودول  تنعقد 
مهمة  منا�ضبة  القمة  و�ضتكون  واالإنــ�ــضــاين،  وال�ضيا�ضي  االأمــنــي 
لتاأكيد �ضرورة تكثيف جهود دفع م�ضارات الت�ضوية ال�ضيا�ضية لهذه 
على  وتداعياتها  ال�ضعوب  على  الوخيمة  لعواقبها  بالنظر  االأزمات 

ال�ضلم واالأمن يف املنطقة.

أذرع طهران تتوجع.. وقمتا مكة تكشف ذعر الماللي 
جدة ــ البالد 

متعاقبة  تــ�ــضــريــحــات  ف�ضحت 
وزارة  يف  بــارز  مــ�ــضــوؤول  بها  اأدىل 
من  املاليل  ذعر  االإيرانية  اخلارجية 
نتائج مرتقبة �ضد ان�ضطتهم العدائية 
القمة  انعقاد  خلفية  على  املنطقة  يف 
نهاية  املــكــرمــة  مــكــة  اال�ــضــالمــيــة يف 

ال�ضهر اجلاري.
اخلارجية  وزيــر  م�ضاعد  وتوقع 
االإيـــــــــراين لـــلـــ�ـــضـــوؤون احلــقــوقــيــة 
يف  دهقاين  ح�ضني  غــالم  والدولية، 
ي�ضدر  ان  حملية  �ضحيفة  مع  حوار 

بالده  �ضد  حمتملة  قــرارات  القمة  عن 
باعتبارها )اإيران( ع�ضوا يف هذه املنظمة التي ت�ضم 

نحو 57 دولة يف ع�ضويتها.
من  حــذرت جديا  طــهــران  ان  اىل  دهــقــاين  ولفت 
يهاجم  اأن  قبل  اخلــطــوة،  هــذه  على  ــــدام  االإق مغبة 
الق�ضايا  بع�ض  يف  دورهــا  فقدت  اأنها  بزعم  املنظمة 

للمنظمة  بــيــانــات  خلفية  عــلــى  وذلـــك  ــة،  اجلــوهــري
االإ�ــضــالمــيــة ا�ــضــتــنــكــرت خــاللــهــا �ــضــيــا�ــضــات بـــالده 

التخريبية فى املنطقة . 
ويرتقب عقد قمة عربية طارئة يف مكة املكرمة 30 
ال�ضريفني  احلرمني  خادم  من  بدعوة  اجلــاري،  مايو 
القمة  لتكون  �ضعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  امللك 

العربية الطارئة الرابعة ع�ضرة.

خادم  من  حر�ضا  القمة  وتــاأتــي 
الت�ضاور  على  ال�ضريفني  احلرمني 
يف  ال�ضقيقة  ــدول  ال مع  والتن�ضيق 
جمــلــ�ــض الـــتـــعـــاون لــــدول اخلــلــيــج 
العربية  ـــدول  ال وجــامــعــة  العربية 
االأمــن  تعزيز  �ضاأنه  مــن  مــا  كــل  يف 
بعد  ــة،  ــطــق ــن امل يف  واال�ـــضـــتـــقـــرار 
قــرب  الــهــجــوم عــلــى �ضفن جتــاريــة 
املياه االإقليمية لدولة االإمارات، وما 
قامت به ملي�ضيا احلوثي االإرهابية 
املدعومة من اإيران من الهجوم على 
حمطتي �ضخ نفطيتني باململكة، وملا 
لذلك من تداعيات خطرة على ال�ضلم 
واالأمن االإقليمي والدويل وعلى اإمدادات وا�ضتقرار 
اأظــهــرت  ذلــك  غ�ضون  فــى  الــعــاملــيــة.  النفط  اأ�ــضــواق 
ال�ضرية  عنها  رفعت  اأمركية،  ا�ضتخبارية  معلومات 
موؤخرا، اأن امللي�ضيات املدعومة من طهران يف ال�ضرق 
االأو�ضط تواجه اأزمة مالية نتيجة نق�ض التمويل من 

اجلانب االإيراين

المعارضة التركية تتوعد أردوغان
اأنقرة ــ وكالت  

برئا�ضة  الــفــائــز  املــعــار�ــضــة  مــر�ــضــح  تعهد 
بلدية مدينة اإ�ضطنبول الرتكية يف االنتخابات 
اأوغــلــو، بتلقني  اإمــام  اأكــرم  االأخـــرة،  املحلية 
الدر�ض  اأردوغـــان،  طيب  رجب  الرئي�ض  نظام 
املقررة  لالنتخابات  االإعــادة  جولة  يف  الــالزم 

يوم 23 يونيو املقبل.
وقال مر�ضح املعار�ضة يف كلمة األقاها عقب 
م�ضاركته يف برنامج اإفطار رم�ضاين، مبنطقة 
"االأ�ضخا�ض  اإن  اإ�ضطنبول  مدينة  يف  �ضي�ضلي 
لي�ضوا  الأفكارنا،  مغايرة  اأفكارا  يتبنون  الذين 
اأن  الطبيعي  فمن  االنتخابات،  يف  مناف�ضينا 
يكون هناك اختالف باالآراء، ومثل هوؤالء نفعل 

كل ما يف و�ضعنا من اأجل ك�ضبهم ل�ضفنا".
�ضرار  من  قليلة  حفنة  هناك  "فقط  وتابع: 
من  هــم  اأردوغــــان(  لنظام  اإ�ــضــارة  )يف  الب�ضر 
ت�ضهدها  التي  االأو�ــضــاع  هــذه  نعي�ض  جعلونا 
الذي  الالزم  الرد  عليهم  �ضرند  وهوؤالء  تركيا، 

يوم  االقــرتاع  �ضناديق  خالل  من  ي�ضتحقونه 
23 يونيو".

لالأ�ضلوب  اأ�ضفه  عن  اأوغــلــو  اإمــام  واأعـــرب 
هو  لت�ضويهه  ونظامه،  اأردوغــان  يتبعه  الــذي 
الــرتكــيــة، وقـــال يف هــذا ال�ضدد  واملــعــار�ــضــة 
عن  يــتــورعــون  ال  رمــ�ــضــان  �ضهر  يف  "حتى 
الكذب، وقول معلومات مغلوطة حتى يف �ضهر 

ال�ضدق".
التابعة  زمــان  �ضحيفة  �ضلطت  فيما  هــذا 
تركيا  ترتيب  على  ال�ضوء  الرتكية  للمعار�ضة 
مــن بــني دول اأوروبـــــا طــبــقــا ملــتــو�ــضــط احلــد 
تراجع  م�ضل�ضل  تـــواىل  اإذ  ــالأجــور،  ل االأدنــــى 
احلد االأدنى لالأجور فى اأنقرة مع تراجع قيمة 
ب�ضبب  االأجنبية  العمالت  اأمام  الرتكية  اللرة 
حزب  رئي�ض  نائب  واأكــد  اأردوغـــان.  �ضيا�ضات 
تركيا  اأن  اأغبابا"،   اجلمهورى،"وىل  ال�ضعب 
اأ�ضبحت رابع اأ�ضواأ الدول االأوروبية فى احلد 

التفا�صيل �ص9االأدنى لالأجور. التفا�صيل �ص9

وجبات سحور لضيوف الرحمن 

»سند محمد بن سلمان« يدعم زواج 10 آالف 

مكة املكرمة- البالد
خالد  االأمــر  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  بتوجيه 
اأمر  ال�ضريفني  م�ضت�ضار خادم احلرمني  الفي�ضل 
�ضاحب  نائبه  ومبتابعة   ، املكرمة  مكة  منطقة 
جلنة  بداأت  �ضلطان  بن  بدر  االأمر  امللكي  ال�ضمو 
توزيع  يف   ، اأمــ�ــض  بــاالإمــارة  والــرفــادة  ال�ضقاية 
وقا�ضدي  الرحمن  �ضيوف  على  �ضحور  وجبات 
االأواخــر  الع�ضر  طيلة  وت�ضتمر  احلــرام،  امل�ضجد 

من �ضهر رم�ضان املبارك.
و�ضيتم توزيع وجبات ال�ضحور على �ضيوف 
الرحمن حول امل�ضجد احلرام وال�ضاحات املحيطة 
به وحمطات انتظار احلافالت نظرًا ل�ضيق الوقت 
التهجد والفجر، وذلك مب�ضاركة 57  بني �ضالَتّي 

من اجلمعيات اخلرية واالأفراد.
يذكر اأن جلنة ال�ضقاية والرفادة تقوم بتنظيم 
ومتابعة اجلهات مقدمة الطعام اخلري، وت�ضعى 

لتقدمي اأف�ضل اخلدمات للزوار واملعتمرين.

الريا�ص - البالد
�ضلمان"  بـــن  حمــمــد  "�ضند  بـــرنـــامـــج  ـــن  اأعـــل
ملــبــادرة  املخ�ض�ض  الــعــطــاء  ا�ــضــتــمــرار �ــضــرف  عــن 
عدد  تخطى  حيث  الثالثة،  للدفعة  الزواج"  "�ضند 
بعطاء  م�ضتفيد   2200 الثالثة  للدفعة  امل�ضتفيدين 
عدد  اإجــمــايل  بذلك  ليبلغ  ريـــال،  مليون   45 يفوق 
امل�ضتفيدين اأكرث من 10 االآف م�ضتفيد، بقيمة عطاء 

جتاوزت 200 مليون ريال منذ انطالق املبادرة.
مبادرات  اإحــدى  الزواج"  "�ضند  مبادرة  وتعُدّ 
الزواج  حديثي  وم�ضاندة  لدعم  املوجهة  الربنامج 
من اأبناء الوطن، حيث يتم تلقي الطلبات من خالل 
املوقع االإلكرتوين ويتم التحقق من تطابق �ضروط 
اجلهات  مــع  بالتعاون  املتقدمني  بيانات  و�ضحة 

على  الربنامج  م�ضتمر. ويحر�ض  ب�ضكل  احلكومية 
املحتوى  مرحلة  اإكمال  يتطلب  حيث  الوعي  تنمية 
املعريف عرب املوقع االإلكرتوين كجزء من اجراءات 
العطاء )مبلغ مقطوع وغر م�ضرتد(،  التقدمي على 
مع االإ�ضارة اأن الت�ضجيل ال يزال متاحًا حيث ميكن 
التقدمي من خالل زيارة الرابط املخ�ض�ض للمبادرة.

 وياأتي برنامج "�ضند حممد بن �ضلمان" انطالًقا 
بن  حممد  االأمر  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  حر�ض  من 
تنمية  على   - الله  حفظه   - العزيز  عبد  بن  �ضلمان 
جماالت املبادرات االجتماعية غر الربحية املعنية 
يف  وامل�ضاهمة  واملــواطــنــات،  املــواطــنــني  بتمكني 
جمــاالت  يف  اإليها  ي�ضعون  التي  الــغــايــات  حتقيق 

احلياة املختلفة.

 

مكة تزدان باأعالم الدول الإ�صالمية ا�صتعدادا لنعقاد القمم الثالث

امللك �صلمان ي�صتقبل ويل عهد دبي ورئي�ص » الأمة « الكويتي

»ساما« السابعة عالميا المملكة توقع اتفاقية لتنمية وإعمار اليمن إسقاط درون مفخخة باتجاه جازان
جدة - البالد

ال�ضابع عامليا  "�ضاما" املركز  ال�ضعودي  العربي  النقد   احتلت موؤ�ض�ضة 
مليار  بلغت 505.8  بقيمة  االأ�ضول  املركزية من حيث  البنوك  اأكرب  �ضمن 
اأوراق  يف  ا�ضتثمارات  النقد  موؤ�ض�ضة  موجودات  ا�ضول  وتت�ضمن  دوالر، 
مالية باخلارج، وودائع لدى البنوك باخلارج، ونقدًا اأجنبيًا وذهبًا، ونقدًا 
الذي  الدويل  الت�ضنيف  اأخــرى.  جاء ذلك يف  ال�ضندوق، وموجودات  يف 
اأ�ضدرته موؤ�ض�ضة )SWF Institute( العاملية  املتخ�ض�ضة يف درا�ضة 
البنوك  الأكــرب  وت�ضنيفها  ال�ضيادية  وال�ضناديق  احلكومات  ا�ضتثمارات 

املركزية يف العامل من حيث اإجمايل االأ�ضول.

الريا�ص - وا�ص
اليمن،  واإعمار  لتنمية  ال�ضعودي  الربنامج  وقع 
تعاون  اتفاقية   ، بالريا�ض  الربنامج  مقر  يف  ام�ض 
اليمنية  اجلمهورية  وحكومة  اململكة  بني  م�ضرتكة 

ال�ضقيقة يف جمال اأعمال التنمية واالإعمار.
االتفاقية  توقيع  خــالل  ال�ضعودي  اجلانب  ومّثل 
امل�ضرف العام على الربنامج ال�ضعودي لتنمية واإعمار 
مّثل  فيما  جــابــر،  اآل  �ضعيد  بــن  حممد  ال�ضفر  اليمن 

الــدويل  والتعاون  التخطيط  وزيــر  اليمني  اجلانب 
يف  االتفاقية  ووقعت  العوج،  جنيب  الدكتور  اليمني 
يف  اليمن  واإعــمــار  لتنمية  ال�ضعودي  الربنامج  مقر 
مدينة الريا�ض. وتاأتي هذه االتفاقية يف اإطار التعاون 
اليمنية،  واجلمهورية  ال�ضعودية  العربية  اململكة  بني 
ال�ضقيقني،  البلدين  بني  املتميزة  للعالقات  وتعزيزًا 
امل�ضاريع  وتنفيذ  واالإعــمــار  التنمية  خدمات  لتقدمي 

التنموية واالإعمارية يف اجلمهورية اليمنية.

الريا�ص - وا�ص
�ضرح املتحدث الر�ضمي با�ضم قوات "حتالف دعم ال�ضرعية يف اليمن" 
العقيد الركن تركي املالكي، اأنه ويف متام ال�ضاعة ال�ضابعة واأربعة ع�ضر 
الدفاع  ( من �ضباح ام�ض متكنت - ولله احلمد - قوات  دقيقة ) 0714 
حتمل  م�ضرة  طائرة  واإ�ضقاط  اعرتا�ض  من  ال�ضعودي  امللكي  اجلوي 
ا�ضتهداف مطار  االإرهابية حماولة  امللي�ضيا احلوثية  اأطلقتها  متفجرات 
امللك عبدالله بجازان الذي ي�ضتخدمه اآالف املواطنني املدنيني واملقيمني 
العرفية  وقــواعــده  االإن�ضاين  الــدويل  للقانون  مراعاة  اأي  دون  يوميًا 

والذي يعطي حماية خا�ضة لالأعيان املدنية.

اختفاء »الفلك«وصمود الدراجة
 جدة  - يا�صر خليل

�ضكان العرو�ض وزائروها ما 
اأبــرز  ذاكرتهم  يف  ترت�ضم  زالــت 
ومنها  وامليادين  املج�ضمات  تلك 
وهــو  ال�ضهر  الـــدراجـــة  مــيــدان 
لدراجة كبرة  عبارة عن جم�ضم 
يحتوي  الــذي  الطائرة  ومــيــدان 
اأقـــدم طــائــرة دخلت اخلــدمــة يف 
طــائــرة  اأول  وهـــي  الــ�ــضــعــوديــة 
اأهديت للملك عبدالعزيز ـــ رحمه 
الله ـــ من طراز "داكوتا،"  كذلك 
مــيــدان الــفــلــك، ومـــيـــدان الــكــرة 
االر�ـــضـــيـــة ومـــيـــدان الــهــنــد�ــضــة 
ودوار اجلمل وغرها الكثر من 
امليادين التي تعد من اأبرز معامل 
ــوؤال ايــن  ــض ــ� عــرو�ــض الــبــحــر وال
وما  الــدوار  نت  الطائرة  اختفت 
�ضيعود  وهــل  دوارالفلك  م�ضر 

املعلم ملوقعه.
تباينت االآراء وردود االأفعال 
االجتماعي  التوا�ضل  مواقع  يف 
الفلك  دوار  ــــة  اإزال خلفية  عــلــى 
مـــوؤخـــرا، وقــالــت مــهــا احلــمــري 
فــقــدت  بتويرت"  حــ�ــضــابــهــا  يف 
اجلميلة  معاملها  من  الكثر  جدة 

واملميزة بعد اإزالة ميادينها".

ميادين جدة بين ذكريات األمس واليوم 

عددهاتاريخ المجسمات

جنسيات الفنانين أشهرها

في بداية السبعينات
انطلقت في فترة 

المهندس محمد سعيد فارسي

 500
مجسم 

بريطانيا 

فرنسا 

إيطاليا 

الدراجة

الفلك

الطائرة

الجمل 

السنبلة 

القبضة 

البواخر 

الجواد األبيض 

أسباب اإلزالة
مشاريع الجسور 

واألنفاق

خادم الحرمين يرعى المؤتمر الدولي للوسطية وإعالن وثيقة مكة

التفا�صيل �ص3
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خادم الحرمين يستقبل ولي عهد دبي ورئيس »األمة الكويتي« والعلماء

مكة املكرمة - وا�س
ال�شريفني  احلرمني  خادم  ا�شتقبل 
�شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك 
- حفظه الله - ، يف ق�شر ال�شفا مبكة 
املكرمة قبل مغرب ام�س �شمو ال�شيخ 
حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، 
اإم��ارة دبي بدولة الإم��ارات  ويل عهد 

العربية املتحدة والوفد املرافق له.
حتيات  دبي  عهد  ويل  �شمو  ونقل 
وت��ق��دي��ر ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ 
اآل نهيان رئي�س دولة  خليفة بن زايد 
امل��ت��ح��دة و�شمو  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات 
نائبه خلادم احلرمني ال�شريفني، فيما 
حمله رعاه الله حتياته وتقديره لهما.
ك���م���ا ا���ش��ت��ق��ب��ل خ������ادم احل���رم���ني 
ال�شريفني - رعاه الله - معايل رئي�س 
جمل�س الأمة الكويتي مرزوق بن علي 

الغامن.
وا�شتقبل خادم احلرمني ال�شريفني 
الف�شيلة  اأ���ش��ح��اب   - ال��ل��ه  حفظه   -
ال��ع��ل��م��اء، وم���ع���ايل ال��رئ��ي�����س ال��ع��ام 
وامل�شجد  احل���رام  امل�شجد  ل�����ش��وؤون 
عبدالرحمن  الدكتور  ال�شيخ  النبوي 
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ال�����ش��دي�����س، واأئ��م��ة 
وم�����وؤذين امل�����ش��ج��د احل�����رام، ال��ذي��ن 

قدموا لل�شالم عليه - رعاه الله -.
ك���م���ا ا���ش��ت��ق��ب��ل خ������ادم احل���رم���ني 
الله - معايل وزير  ال�شريفني - رعاه 
احل���ج وال��ع��م��رة ال��دك��ت��ور حم��م��د بن 

�شالح بننت ووكالء الوزارة وروؤ�شاء 
الطوافة  لأرب��اب  الأهلية  املوؤ�ش�شات 
وال���زم���ازم���ة  وال�����وك�����الء  والأدلء 
وال��ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ة ل��ل�����ش��ي��ارات ال��ذي��ن 

قدموا لل�شالم عليه - حفظه الله -.
الإفطار  طعام  اجلميع  تناول  وقد 

مع خادم احلرمني ال�شريفني.
ال�شمو  �شاحب  ال�شتقبال،  ح�شر 

امل��ل��ك��ي الأم�����ر خ���ال���د ال��ف��ي�����ش��ل بن 
احلرمني  خ��ادم  م�شت�شار  عبدالعزيز 
املكرمة،  مكة  منطقة  اأم��ر  ال�شريفني 
و���ش��اح��ب ال�����ش��م��و الأم����ر خ��ال��د بن 

ف��ه��د ب���ن خ���ال���د، و���ش��اح��ب ال�����ش��م��و 
اآل  امللكي الأمر مقرن بن عبدالعزيز 
�شعود، و�شاحب ال�شمو امللكي الأمر 
عبدالعزيز،  ب��ن  �شعود  ب��ن  من�شور 

طالل  الأم��ر  امللكي  ال�شمو  و�شاحب 
و�شاحب  عبدالعزيز،  بن  �شعود  بن 
فهد،  الأمر خالد بن �شعد بن  ال�شمو 
و�شاحب ال�شمو الأمر فهد بن عبدالله 
امللكي  ال�شمو  و�شاحب  م�شاعد،  بن 
الأمر حممد بن نواف بن عبدالعزيز 
ال�شريفني،  احلرمني  خ��ادم  م�شت�شار 
و�شاحب ال�شمو امللكي الأمر �شطام 
و�شاحب  عبدالعزيز،  بن  �شعود  بن 
ال�����ش��م��و الأم�����ر ف��ي�����ش��ل ب���ن ���ش��ع��ود 
امللكي  ال�شمو  و�شاحب  حممد،  ب��ن 
ال��دك��ت��ور ح�����ش��ام ب��ن �شعود  الأم����ر 
الباحة،  منطقة  اأم��ر  عبدالعزيز  بن 
و�شاحب ال�شمو الأمر الدكتور بندر 
بن �شلمان بن حممد، و�شاحب ال�شمو 
بن  عبدالعزيز  الدكتور  الأمر  امللكي 
خادم  م�شت�شار  عبدالعزيز  بن  �شطام 
احلرمني ال�شريفني، و�شاحب ال�شمو 
بن  �شلطان  بن  �شلمان  الأم��ر  امللكي 
امللكي  ال�شمو  و�شاحب  عبدالعزيز، 
الأمر بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، 
الأمر حممد  امللكي  ال�شمو  و�شاحب 
نائب  عبدالعزيز  بن  عبدالرحمن  بن 
اأم����ر م��ن��ط��ق��ة ال���ري���ا����س، و���ش��اح��ب 
�شلطان  بن  بدر  الأم��ر  امللكي  ال�شمو 
اأم���ر منطقة  ن��ائ��ب  ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
م��ك��ة امل���ك���رم���ة، و����ش���اح���ب ال�����ش��م��و 
بن  �شلمان  ب��ن  راك���ان  الأم���ر  امللكي 

عبدالعزيز.

 هدية خادم الحرمين وإفطار صائم في قارات العالم
الريا�س - البالد

 ي��وا���ش��ل م�����ش��روع خ�����ادم احل��رم��ني 
العامل  ح��ول  ال�شائمني  لتفطر  ال�شريفني 
ال�شوؤون  وزارة  تنظمه  وال���ذي   ، ج��ه��وده 

الإ�شالمية والدعوة والإر�شاد.
اأ�شرتاليا  يف  الديني  امللحق  واأو�شح   
اململكة  اأن  ال�شويل،  عبدالعزيز  بن  اأن��ور 
الإ���ش��الم��ي��ة  ال�����ش��وؤون  وزي���ر  م��ن  بتوجيه 
وال����دع����وة والإر�����ش����اد ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور 
�شفر  ومتابعة  ال�شيخ،  اآل  عبداللطيف 
اأ�شرتاليا  ل��دى  ال�شريفني  احل��رم��ني  خ��ادم 
عدة  تنفذ  ال�شليم،  اإب��راه��ي��م  ب��ن  م�شاعد 
ت�شتهدف  ال��ع��ام،  ط��وال  وفعاليات  برامج 
�شرائحها،  مبختلف  الإ�شالمية  اجلاليات 
اأكرث من  اأ�شرتاليا  الذين يبلغ تعدادهم يف 
800 األف، وينت�شرون يف مدن خمتلفة من 

قارة اأ�شرتاليا.
ل���ق���ارة  امل����ك����اين  ال���ب���ع���د  ي�����ش��ك��ل  ومل 
اأ�شرتاليا، ول تباعد املدن يف داخلها، حيث 
مدينة  اإىل  مدينة  من  ال�شفر  ي�شتغرق  قد 
اأخرى اأكرث من خم�س �شاعات بالطائرة، كل 
البتة، متنع  تكن حواجز  الظروف مل  هذه 
ال��وزارة  اأر�شلت  فقد  اإليهم،  الو�شول  من 
اإليهم الدعاة، والأئمة ليلقوا عليهم درو�ًشا 
وينظموا  توعوية،  وحما�شرات  علمية، 

برامج علمية.
كثفت  املبارك  رم�شان  �شهر  مطلع  ومع 
الوزارة الربامج والفعاليات، مبا يتنا�شب 
عدة  يف  الف�شيل،  ال�شهر  هذا  روحانية  مع 
مدن اأ�شرتالية، حيث نفذت برنامج الإمامة، 
وب��رن��ام��ج اإف��ط��ار ���ش��ائ��م، وب��رن��ام��ج هدية 

التمور  لتوزيع  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم 
ال����وزارة  ن�����ش��اط  وبخ�شو�س  ال��ف��اخ��رة. 
امل��ب��ارك،  رم�شان  �شهر  خ��الل  ع��ام  ب�شكل 
 70 تكليف  مت  فقد  العامل،  بلدان  بقية  يف 
يف  امل�شلني  لإمامة  الكرمي  للقراآن  حافًظا 
 200 �شحن  وجرى  العامل،  حول  دولة   35
األف كيلو من التمور الفاخرة لتوزيعها يف 
نفذت  كذلك  ال��ق��ارات،  جميع  يف  دول��ة   25
ال�شريفني  برنامج خادم احلرمني  ال��وزارة 
ق��ارة  يف  دول��ة   24 يف  ال�شائمني  لتفطر 
مببلغ  ال�شرقية،  واأروب���ا  واآ�شيا  اأفريقيا 
يتجاوز ثالثة ماليني و�شبع مئة وخم�شني 
�شائم،  مليون  منه  وا�شتفاد  ري���ال،  األ��ف 
امل�شاحف  من  ن�شخة  مليون  �شحنت  كما 

ون�شف املليون من تراجم معاين امل�شحف 
فهد  امل��ل��ك  جممع  اإ����ش���دارات  م��ن  ال�شريف 
لطباعة امل�شحف ال�شريف باملدينة املنورة 
وامل��ل��ح��ق��ي��ات  ال�����ش��ف��ارات  م��ع  بالتن�شيق 
التابعة  والإر�شاد  الدعوة  ومكاتب  الدينية 
��ا جهزت  ال��ع��امل، واأي�����شً ل��ل��وزارة يف دول 
الوزارة 150 األف من�شط دعوي "حما�شرة 
تنفيذها  يف  جمعة" �شارك  وخطبة  وندوة 
1580 داع��ي��ة م��ن دع��اة ال���وزارة يف 120 

دولة يف خمتلف قارات العامل.
�شفارة  باأعمال  القائم  اأكد  تايلند  ويف   
م�شروع  اأن  ال�شعيبي،  ع��ب��دالإل��ه  اململكة 
خادم احلرمني ال�شريفني لتفطر ال�شائمني 
ال�شوؤون  وزارة  تنظمه  الذي  العامل،  حول 

من  ب��ادرة  والإر���ش��اد،  والدعوة  الإ�شالمية 
بوادر اخلر من خ��ادم احلرمني ال�شريفني 
�شعود،  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  �شلمان  امل��ل��ك 
بن  حممد  الأم��ر  امللكي  ال�شمو  و�شاحب 
نائب  العهد  ويل  العزيز  عبد  ب��ن  �شلمان 
 �� ال��دف��اع  ال�����وزراء وزي���ر  رئ��ي�����س جمل�س 
حفظهما الله ��، وتلم�س احتياجات امل�شلمني 

والهتمام بهم يف بقاع الأر�س.
تد�شني  عقب  ل��ه  ت�شريح  يف  ذل��ك  ج��اء 
امللك  ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  ب��رن��ام��ج 
لتفطر  �شعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �شلمان 
ال�شائمني يف مملكة تايلند، وذلك يف املركز 
عدد  بح�شور  بانكوك،  مبدينة  الإ�شالمي 

من ال�شخ�شيات الإ�شالمية وامل�شوؤولني.

والعطاءات  الأعمال  هذه  اإن  واأ�شاف: 
هو  اإمن��ا  مو�شم،  اأو  ب�شهر  مرتبطة  لي�شت 
ت��زي��د يف رم�����ش��ان من  ال��ع��ام، وق���د  طيلة 
روح��ان��ي��ة  بحكم  وال��ع��ط��اء  اخل���ر  مملكة 

التايلنديني  اإخواننا  من  ومل�شنا  ال��زم��ان، 
احلرمني  وخلادم  للمملكة،  اجلزيل  ال�شكر 
ال�����ش��ري��ف��ني ع���ل���ى اه���ت���م���ام���ه ب���الإ����ش���الم 

وامل�شلمني.
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كلمة
املكرمة  مكة  فيه  ت�ستعد  ال��ذي  الوقت  يف 
والعربية  اخلليجية  الثالث  القمم  ال�ست�سافة 
تنطلق  املكرمة،  مكة  رح��اب  يف  واالإ�سالمية 
ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  رعاية  حتت  اليوم 
الو�سطية  قيم  ح��ول  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال 
واالع�����ت�����دال، ال�����ذي ت��ن��ظ��م��ه راب���ط���ة ال��ع��امل 
املكرم�ة".  مكة  "وثي�قة  واإع���الن   ، االإ�سالمي 
ودوره����ا  للمملكة  االأ���س��ي��ل  ال��ن��ه��ج  جم�����س��دا 
الرعاية  ، وتاأتي  الرائد يف ن�سر قيم االعتدال 
الكرمية يف اإطار الدعم الكبري للعمل االإ�سالمي 
امل�����س��رك ال���ذي يعمق م��ن ال��وئ��ام وال��ت��ع��اون 
االأه��داف  لتحقيق  االإ�سالمية  االأم��ة  علماء  بني 
�سرفها  مبا  اململكة  متثل  حيث   ، والتطلعات 
، من  االإ�سالم وامل�سلمني  الله تعاىل يف خدمة 
قيم  تر�سيخ  يف  ونربا�سا  االأم��ة  لهذه  �سمري 

وتعاليم االإ�سالم احلنيف.
مبكانتها  اململكة  ت��ظ��ل  واأب����دا  ودائ��م��ا    
ومبادئ  واحل���وار  للت�سامح  واح��ة  ودوره���ا 
ال��ت��ع��اي�����ش ، ول��ط��امل��ا اأك�����د خ�����ادم احل��رم��ني 
و�سمو  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
حفظهما  �سلمان-  بن  حممد  االأمري  العهد  ويل 
اأم��وره��ا  ك��ل  يف  الو�سطية  نهج  ع��ل��ى    - ال��ل��ه 
�سورها  باأنقى  للتعاي�ش  االن�سانية  والقيم 
دفاعًا  والتطرف  الت�سدد  ورف�ش   ، ومعانيها 
االإ���س��الم��ي ون�ساعة ج��وه��ره وما  ال��دي��ن  ع��ن 
اإىل  تدعو  ت��زال  وم��ا  اململكة.  عليه  تاأ�س�ست 
َيتحلى  التي  الو�ساءة  ال�سورة  على  احلفاظ 
وت�سديها   ، ت�سامٍح  من  احلنيف  االإ�سالم  بها 
ب��ك��ِل ق��وة وع���زم ل��الإره��اب وجت��ف��ي��ِف منابِعه 
جهودا  ال��زاه��ر  العهد  وي�سهد  وا�ستئ�ساِله، 
كبرية على كافة االأ�سعدة لر�سيخ قيم احلوار 
وتعزيز   ، وال�سعوب  االأمم  ب��ني  احل�����س��اري 
حوار الثقافات بني �سعوب العامل ، ومواجهة 
ك��ل ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت�����س��ت��ه��دف اال���س��ت��ق��رار 

واالزدهار يف املنطقة والعامل.
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تنظمه رابطة العالم االسالمي اليوم
خادم الحرمين يرعى المؤتمر الدولي للوسطية وإعالن وثيقة مكة

مكة املكرمة- البالد
ال�سريفني  خ���ادم احل��رم��ني  رع��اي��ة  حت��ت 
 - �سعود  اآل  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك 
االإ�سالمي  العامل  رابطة  تنظم   - الله  حفظه 
الو�سطية  قيم  ح��ول  ال��دويل  املوؤمتر  اليوم 

واالعتدال، واإعالن "وثي�قة مكة املكرم�ة".
وث���م���ن االأم������ني ال���ع���ام ل���راب���ط���ة ال��ع��امل 
عبد  ب��ن  حممد  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  االإ���س��الم��ي 
التي  الكرمية،  الرعاية  العي�سى هذه  الكرمي 
تاأتي يف اإطار الدعم الكبري للعمل االإ�سالمي 
والتعاون  الوئام  من  يعمق  ال��ذي  امل�سرك 
لتحقيق  االإ����س���الم���ي���ة  االأم������ة  ع��ل��م��اء  ب���ني 

اململكة  وال��ت��ط��ل��ع��ات مب��ا مت��ث��ل��ه  االأه�����داف 
اإ�سالمية  مرجعية  م��ن  ال�سعودية  العربية 
اإن املوؤمتر الدويل  تعقد عليها االآمال. وقال 
ح�سد  يح�سره  اأي���ام  اأرب��ع��ة  ي�ستمر  ال���ذي 
وامل�����س��وؤول��ني  ال�سخ�سيات  ك��ب��ار  م��ن  كبري 
وال��ع��ل��م��اء وامل��ف��ت��ني وامل��ف��ك��ري��ن يف ال��ع��امل 
عنوان  حتت  �سيناق�سون  الذين  االإ�سالمي، 
والدالالت"؛  املعاين  واالعتدال  "الو�سطية 
االإ���س��الم،  يف  ومقوماتها  الو�سطية  معامل 
الو�سطية،  واآثار وتداعيات اجلهل مبفاهيم 
"املنهج  ال��ث��اين  امل��ح��ور  يف  ي��ن��اق�����ش  فيما 
اإىل  باالإ�سافة  واعتدال"،  و�سطية  النبوي 

مو�سوعات "القيم االأخالقية واالإن�سانية يف 
الهدي النبوي"، و"التعامل مع املخالف يف 

�سوء ال�سرية النبوية".
يف  ���س��ي��ن��اق�����ش  امل���وؤمت���ر  اإن  واأ�ساف" 
االأ�سالة  بني  واالع��ت��دال  "الو�سطية  حم��ور 
"االعتدال  م��و���س��وع��ي  واملعا�سرة"، 
والراث  االإ�سالمي  التاريخ  يف  والو�سطية 
ومتغريات  الو�سطي  و"اخلطاب  الفقهي"، 
مو�سوعات:  مناق�سة  جانب  اإىل  الع�سر"، 
و"جتارب  االعتدال"،  وثقافة  "االختالف 
وب���رام���ج ع��م��ل��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز ال��و���س��ط��ي��ة بني 
الو�سطية  "تعزيز  حم��ور  �سمن  ال�سباب"، 

فيما  امل�سلمة"،  املجتمعات  يف  واالع��ت��دال 
حمور  للموؤمتر  اخلام�سة  اجلل�سة  �ست�سهد 
التوا�سل  ور�سالة  واالع��ت��دال  "الو�سطية 
فيه  امل�ساركون  يتدار�ش  الذي  احل�ساري"، 
الثقايف،  والتوا�سل  الديني  التعدد  ق�سايا 
وال��ق��ي��م امل�����س��رك��ة يف ال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة 

املعا�سرة.
امل��وؤمت��ر  اأن  ال��ع��ي�����س��ى  ال���دك���ت���ور  وب����ني 
�سائال  املكرمة"،  مكة  "وثيقة  اإعالن  �سي�سهد 
احلرمني  خادم  مثوبة  ُيجزل  اأن  تعاىل  الله 
وينفع  االأم��ني،  عهده  ويل  و�سمو  ال�سريفني 

بهما االإ�سالم وامل�سلمني.

أمير الشرقية يستعرض 
برامج  "إيفاء"

إسقاط درون مفخخة باتجاه جازان

الدمام- البالد
االأمري  امللكي  ال�سمو  ا�ستعر�ش �ساحب 
�سعود بن نايف بن عبدالعزيز اأمري املنطقة 
اإي��ف��اء  جمعية  وب��رام��ج  اأن�سطة  ال�سرقية 

لرعاية ذوي االإعاقة باملنطقة.
 جاء ذلك خالل ا�ستقباله رئي�ش جمل�ش 
عبدالله  بن  خالد  املهند�ش  اجلمعية  اإدارة 
ال���زام���ل، وامل���دي���ر ال�����س��اب��ق ���س��ع��د امل��ق��ب��ل، 
وم��دي��ره��ا احل���ايل ع��ب��دال��ع��زي��ز امل��ح��ب��وب، 
�سريحة  ت��خ��دم  اجلمعية  اأن  �سموه  وق���ال 

اأهمية  اإىل  الفتا  امل�ستفيدين،   م��ن  كبرية 
احلديثة  التقنية  وا�ستخدام  اآلياتها  تطوير 
يف جميع اأعمال اجلمعية ومواكبة التطور 
الغالية  ال�سريحة  االإعاقة هذه  ذوي  خلدمة 
وتقديره  �سكره  �سموه  وقدم  املجتمع.  من 
فرة  خالل  جهود  من  قدمه  ما  على  للمقبل 
بالتوفيق  له  الله  داع��ي��ًا  للجمعية،  اإدارت���ه 
التهنئة  �سموه  قدم  كما  القادمة،  حياته  يف 
اإدارة  ت��ول��ي��ه  ع��ل��ى  امل��ح��ب��وب  لعبدالعزيز 
وجلميع  للجمعية  �سموه  متمنيًا  اجلمعية، 

العاملني فيها التوفيق وال�سداد.

الريا�س - وا�س
با�سم  ال��ر���س��م��ي  امل��ت��ح��دث  ���س��رح 
يف  ال�����س��رع��ي��ة  دع����م  "حتالف  ق�����وات 
املالكي،  تركي  ال��رك��ن  العقيد  اليمن" 
اأنه ويف متام ال�ساعة ال�سابعة واأربعة 
ع�سر دقيقة ) 0714 ( من �سباح ام�ش 
الدفاع  ق��وات   - احلمد  ولله   - متكنت 
ال�سعودي من اعرا�ش  امللكي  اجلوي 
واإ�����س����ق����اط ط����ائ����رة م�������س���رية حت��م��ل 
احلوثية  امللي�سيا  اأطلقتها  متفجرات 
االإره��اب��ي��ة حم��اول��ة ا���س��ت��ه��داف مطار 
ي�ستخدمه  الذي  بجازان  عبدالله  امللك 

واملقيمني  امل��دن��ي��ني  امل��واط��ن��ني  اآالف 
يوميًا دون اأي مراعاة للقانون الدويل 
وال��ذي  العرفية  وق��واع��ده  االإن�����س��اين 

يعطي حماية خا�سة لالأعيان املدنية.
االأداة  اأن  املالكي  العقيد  واأو���س��ح 
االإجرامية االإرهابية احلوثية ت�ستهدف 
ومل  املدنية  واالأع��ي��ان  املدنية  املن�ساآت 
اأه��داف��ه��م، وق��د مت  م��ن  اأي  يتم حتقيق 
اذ نوؤكد حقنا  ك�سفها واإ�سقاطها، واأننا 
فاإننا  بلدنا  ع��ن  ال��دف��اع  يف  امل�����س��روع 
االإرهابيني  احلوثيني  اأن  اي�سًا  نوؤكد 

�سوف يدفعون الثمن باهظًا.

رئيس وزراء البحرين:
السعودية عمود استقرار األمة وأساس سالمها وأمنها

املنامة- وكاالت
دعا �ساحب ال�سمو امللكي االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 
اأن  اإىل  وامل�سلمني  العرب  البحرين،  مبملكة  ال���وزراء  رئي�ش 
ي�سعوا ثقلهم خلف اململكة العربية ال�سعودية خا�سة يف خ�سم 
التي  اخلطرية  والتحديات  وامل�ستجدات  املت�سارعة  التطورات 

ت�سهدها املنطقة.
وقال �سموه يف كلمة له اأم�ش "اإن اململكة العربية ال�سعودية 
اآل  بقيادة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
�سعود، وم��وؤازرة �سمو ويل عهده االأمني - حفظهما الله - هي 
الذي  واملرتكز  واأمنها،  �سالمها  واأ�سا�ش  االأم��ة  ا�ستقرار  عمود 
تتكئ عليه االأمتان العربية واالإ�سالمية ملواجهة التحديات كافة 

على  يبعث  املنطقة  ما يجري يف  اأن  اإىل  النظر  �سموه  الفًتا   ،"
عالية  الثقة  واأن  والتن�سيق  الت�ساور  من  مزيًدا  ويتطلب  القلق 

يف قادة دول املنطقة الحتواء املخاطر التي تلوح باالأفق.
وال�سمو  اجلاللة  الأ�سحاب  اخلرية  باجلهود  �سموه  واأ�ساد 
ومبادراتهم  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�ش  دول  ق��ادة 
ما  وعلى  وا�ستقرارها،  دولهم  اأم��ن  على  احلفاظ  اإىل  الرامية 
يبذلونه من جهود كبرية للو�سول بدولهم و�سعوبهم اإىل اأعلى 

م�ستويات الرخاء والتقدم.
ترحيبها  لها  بيان  يف  اعلنت  ق��د  البحرين  مملكة  وك��ان��ت   
لقادة  طارئتني  قمتني  لعقد  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  بدعوة 
ال��دول  ول��ق��ادة  العربية،  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�ش  دول 

ال��ري��ادي  ال���دور  على  البيان  واأك���د  املكرمة.  مبكة  العربية 
للملكة العربية ال�سعودية يف قيادة العمل العربي امل�سرك 

واحلر�ش على تعزيز قدرته على جتاوز الظروف بالغة 
خالل  من  العربي  اخلليج  منطقة  بها  متر  التي  الدقة 

جمل�ش  دول  بني  امل�سرك  والتن�سيق  الت�ساور 
اإىل  للتو�سل  العربية  وال���دول  ال��ت��ع��اون 

ل��دول  ي�سمن  م��وح��د  جماعي  م��وق��ف 
املنطقة و�سعوبها االأمن واال�ستقرار 

وا���س��ت��م��رار ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ت��ق��دم، 
االأم��ن  على  احلفاظ  يف  وي�سهم 

وال�سلم الدوليني.

الجبير يبحث التعاون مع سفيري 
بريطانيا واليابان

الريا�س- وا�س
ا�ستقبل وزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية 
بن  ع��ادل  االأ���س��ت��اذ  ال���وزراء  ع�سو جمل�ش 
اخلارجية  وزارة  مقر  يف  اجل��ب��ري  اأح��م��د 
املتحدة  اململكة  �سفري  ام�����ش،  ب��ال��ري��ا���ش 
ل���دى امل��م��ل��ك��ة ���س��امي��ون ك��ول��ي�����ش. وج��رى 
الق�سايا  م�ستجدات  مناق�سة  اللقاء  خ��الل 
ذات  وامل��و���س��وع��ات  وال��دول��ي��ة،  االإقليمية 

مقر  يف  ا�ستقبل  كما  امل�����س��رك.  االه��ت��م��ام 
اليابان  �سفري  بالريا�ش  اخلارجية  وزارة 
اميورا. وجرى خالل  تو�ساكا  اململكة  لدى 
الثنائية  العالقات  ا�ستعرا�ش  اال�ستقبال 
ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، اإىل ج��ان��ب ب��ح��ث ع���دد من 

املو�سوعات ذات االهتمام امل�سرك.
اخلارجية  وزارة  وكيل  اللقاء،  ح�سر 

لل�سوؤون ال�سيا�سية الدكتور عادل مرداد.

العثيمين يبحث القضايا مع السفير األمريكي
جدة - البالد

بحث االأمني العام ملنظمة التعاون االإ�سالمي 
مكتبه  العثيمني يف  اأحمد  بن  يو�سف  الدكتور   ،
االإقليمية  ال��ق�����س��اي��ا  م��ن  اأم�����ش،ال��ع��دي��د  ب��ج��دة 
�سفري  م��ع  امل�����س��رك  االه��ت��م��ام  ذات  وال��دول��ي��ة 
لدى  حديثًا  املعني  االأمريكية  املتحدة  الواليات 

اململكة العربية ال�سعودية جون اأبو زيد.
ب�سفري  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة  ال���ع���ام  االأم������ني  ورح�����ب 
موا�سلة  اأه��م��ي��ة  م���وؤك���دًا   ، امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 
تعزيز  زيادة  اأجل  من  منتظم  ب�سكل  االت�ساالت 
العالقات الثنائية بني منظمة التعاون االإ�سالمي 
والواليات املتحدة ، والتاأكيد على اهتمام منظمة 
التعاون االإ�سالمي مبوا�سلة العمل مع الواليات 

املتحدة من اأجل حتقيق املنفعة املتبادلة.
رغبته  زيد عن  اأبو  ال�سفري  اأع��رب  من جانبه 
ملنظمة  العامة  االأمانة  مع  العالقات  تعميق  يف 

التعاون االإ�سالمي.

 مركز الملك سلمان يواصل توزيع السالل الغذائية 

عوا�سم -وا�س
لالإغاثة  �سلمان  امل��ل��ك  م��رك��ز  وا���س��ل   
ل��ل��ي��وم 20 على  االإن�����س��ان��ي��ة  واالأع���م���ال 
التوايل توزيع ال�سالل الغذائية ووجبات 
االإفطار اجلاهزة يف �سهر رم�سان املبارك 

على عدد من املحافظات اليمنية.
ففي حمافظة ال�سالع مت توزيع 1530 
يف  املر�سى  على  ج��اه��زة  اإف��ط��ار  وج��ب��ة 
ال�سجون والنقاط  ، ونزالء  امل�ست�سفيات 
مدينة  يف  ال�سبيل  وع��اب��ري  االأم��ن��ي��ة، 

ال�سالع ومديرية قعطبة.
ت��وزي��ع  اأب�����ني  ك��م��ا مت يف حم��اف��ظ��ة 
1،224 وجبة اإفطار جاهزة على املر�سى 
وعابري  وال��ن��ازح��ني،  امل�ست�سفيات  يف 
وخنفر  زجن��ب��ار  م��دي��ري��ات  يف  ال�سبيل 

وجعار.
ال�سالل  توزيع  ووا�سل   

ال��غ��ذائ��ي��ة ووج��ب��ات 
اجلاهزة  االإف��ط��ار 

������س�����ه�����ر  يف 
رم�������������س������ان 
امل��ب��ارك على 
ع������������دد م���ن 
امل��ح��اف��ظ��ات 
ال���ي���م���ن���ي���ة.

حمافظة  ففي 
ح���������س����رم����وت 

ال���������س����ح����راء مت 
وج��ب��ة   736 ت���وزي���ع 

املر�سى  على  جاهزة  اإف��ط��ار 
يف  ال�سبيل  وع��اب��ري  امل�ست�سفيات،  يف 

مديرية العرب.

حلج  حم��اف��ظ��ة  يف  مت  ك��م��ا 
اإف���ط���ار  وج���ب���ة   1،428 ت���وزي���ع 
امل�ست�سفيات  يف  املر�سى  على  ج��اه��زة 
والنازحني، وعابري ال�سبيل يف مديرية 

 420 ل  ترويحية  املركزاأن�سطة  ظم  تنب. 
يتيما ويتيمة من اأيتام حمافظات �سنعاء 
وال�ساحل  واجل��وف  والبي�ساء  وم��اأرب 
رم�سانية  اأم�سيات  اإق��ام��ة  ومت  الغربي 

ترفيهية  واأن�سطة  تثقيفية  وم�سابقات 
�سمن  وذلك  اليمن،  يف  واأ�سرهم  لالأيتام 
ب��رن��ام��ج )ل�����س��ت وح����دك( حل��م��اي��ة اأ���س��ر 

االأيتام .
 ويف لبنان قام املركز بتوزيع ال�سالل 
االأك��ر  اللبنانية  االأ���س��ر  على  ال��غ��ذائ��ي��ة 
احتياًجا والالجئني ال�سوريني يف لبنان، 
حيث جرى اأم�ش توزيع 996 �سلة غذائية 

يف منطقة املنية اللبنانية.
دعم  م�سروع  تنفيذ  �سمن  ذلك  وياأتي 
اللبنانية  لالأ�سر  الغذائية  االحتياجات 
العليا  الهيئة  مع  بالتعاون  فقرا  االأ���س��د 
ال�سالل  توزيع  ا�ستمرار  كذلك  لالإغاثة. 
الغذائية يف جمهورية افغان�ستان، حيث 
جرى توزيع 43 طًنا من ال�سالل الغذائية 
اأفغان�ستان  بجمهورية  ه��رات  والي��ة  يف 

االإ�سالمية، ي�ستفيد منها 1،000 فرد.
 ويف ال�����س��وم��ال ق��ا امل��رك��ز ب��ت��وزي��ع  
والنازحني  للفقراء  غذائية  �سلة   1،200

يف مدينة “قرظو” بوالية بونتالند.



نائب وزير الحج والعمرة  لـ»             «: اكثر من 
مليون معتمر من الخارج منذ بداية رمضان 

جدة - يا�سر خليل
الدكتور عبدالفتاح بن  ك�شف نائب وزير احلج والعمرة 

لـ)البالد(  بتواجد  �شليمان م�شاط يف ت�شريح خا�ص 
قرابة مليون معتمر من اخلارج يف كل من  مكة 

 ، املنورة خالل �شهر رم�شان   املكرمة  واملدينة 
على  ت�شدد  الــوزراة  اأن  نف�شه  الوقت  يف  الفتا 
كافة  توفري  والعمرة  �شرورة  �شركات احلج  

اخلـــدمـــات لــ�ــشــيــوف الــرحــمــن ومــتــابــعــة 
اقامتهم و�شيتم  اماكن  املعتمرين يف 

يف  التنفيذية  الالئحة  تطبيق 
حــالــة وجـــود اي قــ�ــشــور من 

ال�شركة.
متابعة  يــتــم  انـــه  واأ�ـــشـــاف 

وا�شتقبالهم  الــقــدوم  رحــالت 
مكان  اىل  واي�شالهم  باملطار 
اقامتهم املعتمدة والتاأكد من 

لهم باال�شافة اىل متابعة رحالت  الراحة  توفري جميع �شبل 
الع�شر  يف  الــذروة  اوقــات  يف  وخو�شا  للمعتمرين  املغادرة 
من  والتاأكد  اجلـــاري   رم�شان  �شهر  من  االأواخـــر 
ادارة  للرحالت والتن�شيق مع  املواعيد املحددة 
الوزارة يف املطار يف حالة وجود اي تغيري 

يف جدول الرحالت.
ـــة عـــــدم جتــــاوب   واأ�ـــــشـــــاف يف حـــال
ــركــات مــقــدمــة اخلـــدمـــة يف تــوفــري  ــ�ــش ال
املــخــالــفــات  ــاع  ــق اي �شيتم  االلـــتـــزامـــات 
�شمن  من  املخالفة  و�شع  ومعاجلة 
الـــعـــر�ـــص  هــــــذا  يف  املــــحــــجــــوزة 
والعمرة  احلــج  وزارة  و�شتقوم 
بــتــكــثــيــف اجلـــــوالت املــيــدانــيــة 
االر�شاد  مراكز  يف  والتواجد 
املحيطة باملنطقة املركزية يف 

احلرم. د. م�ساط

25 ألف حافظة سقيا بالحرمين 

اللواء البسامي يؤكد على استخدام الطرق البديلة أثناء انعقاد القمم 
مكة املكرمة- البالد

ل�شوؤون  العمرة  اأمــن  قــوات  قائد  م�شاعد  اأ�شاد 
بالدعوة  الب�شامي  عبدالله  بن  حممد  اللواء  املرور 
للمواطن  املكرمة  مكة  منطقة  اإمــارة  وجهتها  التي 
واملقيم والزائر واملعتمر للم�شاركة يف اإجناح القمم 
اإليها  دعــا  التي  واالإ�شالمية  والعربية  اخلليجية 
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز 
اآل �شعود - حفظه الله - التي �شتعقد خالل الفرتة 
ال�شهر 1440 هـ يف رحاب مكة  – 27 من هذا   25
ومرورية  اأمنية  اإجــراءات  هناك  اأن  مبينًا  املكرمة، 
التعاون  باجلميع  مهيبًا  القمم،  هذه  انعقاد  ت�شبق 
اجلاد مع رجال االأمن يف حمافظة جدة ويف املنطقة 
ما بني مكة املكرمة وجدة، واأي�شًا يف مكة املكرمة 

واملنطقة املركزية.
من  جمموعة  هناك  اأن  الب�شامي  اللواء  واأفــاد 
مدى  على  ال�شيوف  لتحركات  خ�ش�شت  الــطــرق 
اأيـــام 23 و 24 و 25  الــقــادمــة وهــي  اأيـــام  الثالثة 
بعد  للمغادرة  واأيــ�ــشــًا  الف�شيل،  ال�شهر  هــذا  مــن 

اإىل  اجلميع  داعــيــًا  القمم،  انتهاء 
واالبتعاد  البديلة  الطرق  اختيار 
ـــك عـــبـــدالـــلـــه يف  ـــل عــــن طـــريـــق امل
جــدة، وطــريــق االأنــدلــ�ــص، وج�شر 
ـــعـــاد عن  ـــنـــاء، وكـــذلـــك االبـــت املـــي
وطريق  الثالث،  الدائري  الطريق 
العزيزية، واأنفاق ال�شد من اجلهة 
الفتًا  املــكــرمــة،  مكة  يف  ال�شرقية 
على  العمل  �شيتم  اأنــه  اإىل  النظر 
ال�شغرية  ال�شيارات  دخول  تقليل 
من  ابــتــداء  املــركــزيــة  املنطقة  اإىل 

اإىل  الذهاب  املعتمرين والزائرين  ، وعلى  يوم 23 
اأمن  العام. وقال م�شاعد قائد قوات  النقل  حمطات 
اأطياف  كل  مع  جتربة  لنا   : املرور  ل�شوؤون  العمرة 
اجلاد  التعاون  يف  واملعتمرين  والـــزوار  املجتمع 
 - الله  �شاء  اإن   - التي  الرتتيبات  يف  وامل�شاهمة 
�شتكون على م�شتوى التطلعات من جميع اجلهات 
امل�شاركة يف اإجناح هذه القمم، مو�شحًا اأن جميع 
الرتتيبات اأُعدت على اأعلى م�شتوى، حاثًا اجلميع 

يف  البديلة  اخلطوط  اختيار  على 
طريق  يف  واملتمثلة  جدة  حمافظة 
اأو  اأحمد  االأمــري  طريق  اأو  املدينة 
اأو عـــر طــريــق  طــريــق احلـــرمـــني 
برميان للذهاب اإىل مكة عر طريق 
جدة  مكة  طريق  وكــذلــك  الهجرة، 
بــاالإمــكــان مــن خالله  الــقــدمي حيث 

الو�شول اإىل مكة املكرمة.
واأ�شاف اللواء الب�شامي : ويف 
عن  االبتعاد  باالإمكان  املكرمة  مكة 
والــذهــاب  الثالث  الــدائــري  طريق 
اإىل الدائري الرابع اأو الذهاب اإىل اجلهة ال�شمالية 
عن  الــذهــاب  باالإمكان  اأي�شًا  ال�شرائع،  طريق  اأو 
طريق ال�شيل اأو طريق الهدا، الفتًا االنتباه اإىل اأن 
اإىل  املتجهني  جلميع  متاح  العام  العزيزية  طريق 
املنطقة املركزية اأو العودة اإىل الفنادق ودور �شكن 
الرتتيبات  جميع  اأن  مــوؤكــدًا  واملعتمرين،  الـــزوار 
و�شهولة  اجلــمــيــع  حتــركــات  ت�شهيل  اإىل  تــهــدف 

تنقالتهم اأثناء انعقاد القمم.

مكة املكرمة  ــ اأحمد الأحمدي 
والــزوار  املعتمرون  يحر�ص 
ــلــه احلــــرام عــلــى �شرب  لــبــيــت ال
وماء  كبرية،  بكميات  زمــزم  ماء 
ماء  فهو خري  له،  �ُشرب  ملا  زمــزم 
عــلــى وجـــه االأر�ـــــص، واحلــر�ــص 
ـــى الــــ�ــــشــــرب مـــنـــه و�ــــشــــراء  عـــل
لالأهل  الإهدائها  اخلا�شة  عبواته 

واالأ�شدقاء.
ــعــامــة  وتــــقــــدم الـــرئـــا�ـــشـــة ال
ل�شوؤون امل�شجد احلرام وامل�شجد 
الــــنــــبــــوي خـــدمـــاتـــهـــا لــــلــــزوار 

والعمار، حيث مت تزويد امل�شجد 
حافظة  اآالف  بــعــ�ــشــرة  احلــــرام 
ــدة بــقــواعــدهــا،  مـــاء زمــــزم جــدي
االإدارة  ا�شتعدادات  �شمن  وذلك 
لل�شوؤون اخلدمية، ممثلًة  العامة 
عدد  لي�شل  زمــزم  �شقيا  بــــاإدارة 
اأكرث  اإىل  امل�شتخدمة  احلافظات 
يــومــيــًا،  حــافــظــة   25،000 مـــن 
اإ�شافة اإىل ت�شغيل 650 م�شربية 
رخامية و 216 خزان "ا�شتيل".

زمــزم  �شقيا  اإدارة  وتــعــمــل 
يف  حـــافـــظـــة   11570 ــر  ــ�ــش ــن ب

امل�شجد احلرام و�شاحاته  عموم 
اأ�شا�شية،  حافظة   6282 منها 
احــتــيــاطــيــة،  حــافــظــة   5288 و 
من  عـــدد  تــ�ــشــغــيــل  اإىل  اإ�ــشــافــة 
امل�شربيات واملجمعات وخزانات 
زمــزم  ملــاء  املخ�ش�شة  اال�شتيل 
احلـــرام،  امل�شجد  يف  املنت�شرة 
عــدد  بن�شر  االإدارة  تــقــوم  كــمــا 
مــن حــامــلــي حــقــائــب مـــاء زمــزم 
لــتــقــدمي مـــاء زمــــزم يف املــطــاف 
امل�شليات،  وداخــل  وامل�شايات، 
ــذوي  ــة بـــ واملــ�ــشــلــيــات اخلــا�ــش
ـــة. وتـــبـــذل  الـــــقـــــدرات اخلـــا�ـــش
االإدارة العامة لل�شوؤون اخلدمية 
ق�شارى جهدها لتقدمي وت�شهيل 
اخلدمات ملرتادي امل�شجد احلرام 
يتمكن  حتى  العمل،  وم�شاعفة 
قــا�ــشــدي بــيــت الــلــه احلــــرام من 
و�شهولة،  ي�شر  بكل  ن�شكهم  اأداء 
كما اأن هذا الدعم يعك�ص اهتمام 
 - الله  اأيدها   - الر�شيدة  القيادة 
وت�شخري  ال�شريفني  باحلرمني 
االإمكانات التي تهدف اإىل خدمة 

�شيوف الرحمن.

انجازات طموحة لتطوير لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة 
مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي

حظيت مدينة مكة املكرمة بوافر من االهتمام 
والرعاية من خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان 
بن عبدالعزيز اآل �شعود، و�شمو ويل عهده االأمني 
التجهيزات  كــل  فيها  لتتوفر   – الــلــه  حفظهما   -
اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  يف  ت�شهم  التي  احلديثة 
والت�شهيالت للمعتمرين واحلجاج وزوار امل�شجد 

احلرام حتى يوؤدوا منا�شكهم بكل ي�شر و�شهولة.
هـ   1439 عــــام  رمــ�ــشــان   17 تـــاريـــخ  ويف 

اآل  العزيز  �شلمان بن عبد  امللك  ال�شريفني  قرار خادم احلرمني  �شدر 
�شعود؛ باإن�شاء الهيئة امللكية ملكة املكرمة وامل�شاعر املقد�شة لالرتقاء 
مبا  املقد�شة،  وامل�شاعر  املكرمة  مكة  مدينة  يف  املقدمة  باخلدمات 
الله  بيت  �شيوف  خدمة  وي�شهل  ومكانتها،  قد�شيتها  مع  يتنا�شب 

احلرام من احلجاج واملعتمرين.
وت�شمن اأمر خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز- 
اأيده الله- اأن يكون للهيئة جمل�ص اإدارة برئا�شة نائب رئي�ص جمل�ص 
و�شمو  املكرمة،  مكة  منطقة  اأمري  �شمو  من:  كل  وع�شوية  الــوزراء، 
والدكتور  املكرمة،  مكة  منطقة  اأمــري  نائب  و�شمو  الداخلية،  وزيــر 
االقت�شاد  وزير  والعمرة،  احلج  ووزير  الق�شبي،  عبدالله  بن  ماجد 

الرميان،  عثمان  بن  يا�شر  واالأ�شتاذ  والتخطيط، 
واملهند�ص اإبراهيم بن حممد ال�شلطان، والدكتور 

فهد بن عبدالله تون�شي.
حممد  االأمــري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  وتراأ�ص 
العهد نائب رئي�ص  بن �شلمان بن عبدالعزيز ويل 
جمل�ص الوزراء وزير الدفاع رئي�ص جمل�ص اإدارة 
املقد�شة،  وامل�شاعر  املكرمة  ملكة  امللكية  الهيئة 
مكة  ملدينة  امللكية  الهيئة  اإدارة  ملجل�ص  اجتماعني 
حتقيق  عن  امل�شوؤول  املقد�شة  وامل�شاعر  املكرمة 
اإىل  تهدف  التي  ال�شريفني  احلرمني  خــادم  روؤيــة 
منظومة  واإنــ�ــشــاء  واخلــدمــات  االأعــمــال  بكافة  والنهو�ص  االرتــقــاء 
التحتية  والبنية  الب�شري  العن�شر  خمططاتها  يف  ت�شمل  م�شتدامة 
وامل�شاعر  املكي  احلــرم  ويــكــون  عــام  ب�شكل  االجتماعي  والن�شيج 

املقد�شة يف قلبه.
املو�شوعات  مــن  الــعــديــد  مبناق�شة  العهد  ويل  �شموه  واهــتــم 
ال�شعودية  التو�شعة  م�شروع  واأولها  بالهيئة  املرتبطة  وامل�شروعات 
الثالثة للحرم املكي ال�شريف، حيث مت ا�شتعرا�ص م�شتويات االإجناز، 
بني  تن�شيقية  جهود  من  يتم  ما  اإىل  التطرق  ومت  امل�شروع  وعنا�شر 

اجلهات املخت�شة لتقدمي اأف�شل اخلدمات ل�شيوف الرحمن.

أمانة جدة تغلق 473 منشأة 
غذائية مخالفة 

جدة - اإبراهيم املدين
اأغــلــقــت اأمــانــة حمــافــظــة جـــدة خــالل 
ــث مـــن �ــشــهــر رمــ�ــشــان  ــال ــث االأ�ـــشـــبـــوع ال
غذائية،  من�شاأة   473  ، اجلــاري  املبارك 
العام،  لهذ  البلدية  الرقابة  حملة  �شمن 
البلدية  الــ�ــشــوؤون  وزارة  اأطلقتها  التي 
والـــقـــرويـــة يف اأنـــحـــاء املــمــلــكــة بــهــدف 
لال�شرتاطات  االمتثال  وزيـــادة  حت�شني 
ال�شحية يف املن�شاآت الغذائية واجلهات 

ذات العالقة بال�شحة العامة.
ـــة وبــلــديــاتــهــا خــالل  ـــان ونـــفـــذت االأم
جولة   3134 نــحــو  املــا�ــشــي  ــبــوع  االأ�ــش
تفتي�شية على املن�شاآت الغذائية يف نطاق 
اإنذار 1596  19 بلدية فرعية، نتج عنها 
ال�شحية،  لال�شرتاطات  خمالفة  من�شاأة 
وكــافــتــرييــات  ومــطــابــخ  مــطــاعــم  �شملت 
بيع  حمـــالت  جــانــب  اإىل  ومتـــويـــنـــات، 
املو�شمية،  والب�شط  واالأك�شاك  اللحوم 

كما جرى �شحب 650 عينة من االأطعمة 
املـــواد  مــن  جــرامــا  كيلو   734 ــــالف  واإت

الغذائية الفا�شدة.
بــالغــا،   172 ــــة  ــــان االأم تــلــقــت  كــمــا 
عن  نتج  فيما  خمــالــفــة،   487 وعــاجلــت 
 350 �شبط  اجلــائــلــني  الــبــاعــة  متابعة 
ب�شطة   293 ـــــالف  واإت خمــالــفــا،  بــائــعــا 
باالإ�شافة  متفرقة،  مواقع  يف  ع�شوائية 
على  املر�شودة  ال�شحية  املخالفات  اإىل 
املــنــ�ــشــاآت مــا بــني عــر�ــص مـــواد غذائية 
جمــهــولــة املــ�ــشــدر واأخـــــرى فــا�ــشــدة اأو 
م�شتوى  وتـــدين  الــ�ــشــالحــيــة،  منتهية 
الــنــظــافــة الــعــامــة يف عـــدد مــن املــواقــع، 
االأطعمة، وكذلك  و�شوء تداول وتخزين 
�شحية،  �شهادات  حتمل  ال  عمالة  �شبط 
ــدون  فــ�ــشــاًل عــن خمــالــفــة فــتــح نــ�ــشــاط ب
رخــ�ــشــة وخمــالــفــة ا�ــشــرتاطــات املــبــاين 

واالإن�شاءات وغريها من املخالفات.

جدة  ـــ عبدالهادي املالكي
يبدو اأن الب�شطات الع�شوائية يف حي املنتزهات يف جدة 
تلك  اأزيلت   اأن   فبعد   ، اأمانة جدة  �شيطرة  اأ�شبحت خارج   ،
الب�شطات عادت مرة اأخرى وبقوة اإىل موقعها بجوار طريق 

احلرمني ، وذلك يف حتٍد ظاهر ملراقبي االأمانة .
مايو   16 احلمي�ص  عــدد  يف  ن�شرت  قــد  الــبــالد  وكــانــت   
الع�شوائية  الب�شطات  باإزالة  االأمانة  قيام  عن  تقرير   2019
وو�شع املوقع حتت جمهر املراقبني ب�شفة دورية ملنع اقامة 

اأية ب�شطة.
ـــة  وخـــالل جــولــة الــبــالد  للموقع مـــرة ثــانــيــة بــعــد االزال
 " " النكهات  ك�شفت احليثيات عودة الب�شطات جمددا بنف�ص 

وال�شخو�ص والع�شوائية مع غياب تام ملراقبي البلدية.
جن�شيات  من  ــدون  واف خلفها  يجل�ص  الب�شطات  اأن  يذكر   
االأكالت  خ�شو�شا  �شلعته  على  بائع  كل  ينادي  حيث  خمتلفة 

واأغلب  احلــراقــة.   النكهات  ذات  اآ�شيوية  وال�شرق  االإفريقية 
زبائن الب�شطات الع�شوائية من العزاب وتن�شط الب�شطات بعد 
االنتهاء من �شالة الع�شر يوميا خالل ايام هذا ال�شهر املبارك . 

عادت لموقعها مرة أخرى مع غياب المراقبين 

 بسطات المنتزهات تخرج عن سيطرة األمانة 

   # حملة _الرقابة _ البلدية

1723134650

 734 

 350 487 1596

293473

العينات  الجوالت البالغات 

الباعة الجائلون  المخالفات   اإلنذارات

 المواد الفاسدة  المنشآت  المغلقة  البسطات المتلفة  
كيلوجرامات

 027-101-030-061-10134 رقم  الترخيص  الغاء  عن 
شارع  الشرقيه  حى  في  الواقعه  ريوف  بصيدليه  والخاص 
حسان بن ثابت فعلى من لديه اى مطالبه التقدم بها خالل 

شهر من تاريخ االعالن على جوال رقم 0504727257

تعلن موؤ�س�سة يحى �أحمد م�سعود �سعيد

من/�سامىبن  املقدم  1440/9/18هـ  يف   40/71 رقم  التنفيذ  قرار  عن 
رقم  مدنى  �سجل  الزهرانى  احمد  بن حممد  /�سالح  �سده  املنفذ  مع  احلارثى  عيفان  حممد 
1049082686 يف مبلغ ماىل ونظرا لتعذر تبليغ املنفذ �سده جرى ن�رش هذا االعالن على 
نفقته وفق ما ذكر يف الفقره الثالثه من املاده الرابعه والثالثني من نظام التنفيذ وعليه يعد هذا 
االعالن ابالغا للمنفذ �سده بقرار التنفيذ وفى حال عدم التنفيذ خالل خم�سه ايام من تاريخ 
الن�رش �سيتم اتخاذ االجراءات الالزمه وتطبيق العقوبات الوارده  و�سلى الله على نبينا حممد

تعلن د�ئره �حلجز و�لتنفيذ مبحكمه قيا �لعامه بالطائف 

برغبته  التجاري مبدينة جدة  ال�سجل  تقدم  ملكتب  بانه  �سعود حمادي اجلدعاين   / ورثة  يعلن 
بانتقال ال�سجل التجاري املذكور اأدناه اإىل ملكيته مت�سمنا البيانات التالية:1 - اال�سم التجاري: �سيدلية 
ق�رش احلمراء.2- رقم ال�سجل التجاري )4030150508( تاريخه 1425/6/3هـ. 3 - ا�سم مالك 
التجاري  ال�سجل   ملكية  اإليه  انتقلت  ا�سم من  �سعود حمادي اجلدعاين.4-  ال�سابق:  التجاري  اال�سم  
 : تاريخه   1011027032 رقم:  مدين  .�سجل  �سعودي  اجلدعاين.جن�سيته  حمادي  �سعود  فهد   :
1398/8/12هـ . م�سدره جدة حمل اقامته جدة  فعلى من له اعرتا�ض على نقل ملكية ال�سجل  التجاري 

امل�سار اليه تقدمي اعرتا�ض خطي اإىل مكتب ال�سجل التجاري بجدة خالل �سهر من تاريخ االعالن .  

�إعالن نقل ملكية �سجل جتاري

ضبط عصابة سلب 
بالسالح في جدة 

جدة - البالد
منطقة  ل�شرطة  االإعالمي  املُتحدث  �شّرح 
عبدالوهاب  بــن  حممد  الــرائــد  املكرمة  مكة 
االأمنية جلرائم  املتابعة  نتائج  باأن  الغامدي، 
االعــتــداء على االأمـــوال، واإجــــراءات البحث 
القب�ص  اأ�شفرت عن  والتحري عن مرتكبيها، 
على ت�شكيل ع�شابي مكون من ثالثة متهمني 
الثالث  بالعقدين  الــ�ــشــوريــة  اجلن�شية  مــن 
على  ــة  االأدل لتوفر  وذلــك  العمر،  من  والرابع 
ا�شتدراج  جرائم  من  عدد  بارتكاب  تورطهم 
تهديد  حتت  واحتجازهم  و�شلبهم  املقيمني 
اأو�ـــشـــاع خملة  ــ�ــشــالح، وتــ�ــشــويــرهــم يف  ال
اال�شتدالل  اإجــراءات  ومببا�شرة  وابتزازهم، 
االأولية بحقهم اأقروا بارتكاب عدد ) 5 ( جرائم 
�شلب واحتجاز وابتزاز مبحافظة جدة ، وقد 
جرى اإيقافهم ومبا�شرة االإجراءات النظامية 
املكرمة  مكة  منطقة  �شرطة  واأكـــدت  بحقهم. 
الوطن  اأمـــن  على  الــداخــلــيــة  وزارة  حــر�ــص 
االأمنية  االأجــهــزة  واأن  واملــقــيــم،  واملــواطــن 
ردع  على  و�شرامة  وحــزم  قوة  بكل  �شتعمل 
كل من ت�شول له نف�شه امل�شا�ص باأمن املجتمع 

و�شالمته وا�شتقراره.

محليات
الثنني 22 رم�سان 1440هـ املوافق 27 مايو 2019م ال�سنة 88 العدد 422647



لوحات عالمية 
في شوارع العروس 
الأ���س��ب��ق  اأم����ن ج���دة  اأن  ي��ذك��ر 
حممد �سعيد فار�سي �� رحمه الله كان  
يدعو ال�سركات العاملة يف م�ساريع 
فني  جم�سم  لن�سب  التحتية  البنى 
نحو  اإن�ساء  مت  حيث  م�سروع،  بكل 
وفرن�سا  بريطانيا  من  جم�سم   500
امتداد  على  ن�سبها  ومت  واإيطاليا 
ف�ساًل  ال��ب��ح��ر،  ���س��اط��ئ  ك��ورن��ي�����ش 
مثل  ع��م��الق��ة،  جم�سمات  ب��ن��اء  ع��ن 
يف  وغريهما  و"الفلك"  "الدراجة" 
امليادين العامة، قبل اأن يتم تقلي�ش 
اجل�سور  م�����س��اري��ع  ب�سبب  ع��دده��ا 
املج�سمات  تلك  وت��ع��ود  والأن��ف��اق. 

لفنانين عاملين.
م��ي��دان �سهري  اآخ���ر  اأن   وي��ذك��ر 
وذل��ك  الفلك  م��ي��دان  ه��و  تفكيكه   مت 
�سمن مراحل م�سروع  ج�سر �سارع 
���س��اري م��ع ط��ري��ق امل��ل��ك ف��ه��د، ومت 
متهيدا  امل��ي��دان  جم�سم  ون��ق��ل  رف��ع 
اجل�سر  تنفيذ  اأع���م���ال  ل���س��ت��ك��م��ال 
اإع��ادة املج�سم لحقا يف  علي ان مي 
التقاطع.  مبنطقة  اجل��دي��د  موقعه 
منت�سف  يف  �سرعت  الأمانة  وكانت 
م�سروع  اع��م��ال  يف  املا�سي  يناير 
اجل�سر التي �ست�ستمر ملدة 18 �سهرا 
و�سيكون اجل�سر بعد اكتماله بطول 

800 مرت.
واأع��ل��ن��ت ك��ذل��ك يف ح��ي��ن��ه عن 
موقعه  وتغري  املج�سم  لنقل  خطتها 
احلركة  لتحرير  اجل�سر  مب��ح��اذاة 

املرورية وفك الختناقات.

محليات
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وعود أمناء جدة تحققت في »الدراجة«

أين اختفت »الطائرة«..
وما مصير »الفلك«

ج��دة  مل��دي��ن��ة  التحينة  ال��ب��ن��ى  ح����راك   ولأن 
من  �سريعا  اإيقاعا  تتطلب  واأحيائها  و�سوارعها 
العمرانية  الرقعة  اإت�ساع  مع  مت�سيا  اآخ��ر  ن��وع 
وكثافة ال�سكان ، فاإن اأمانة جدة بداأت باإزالة عدد 
جم�سم  اأهمها  من  ك��ان  ال�سهرية  املج�سمات  من 
�سارع  م��ع  ماجد  الأم���ري  ���س��ارع  تقاطع  الطائرة 
جانب  اإىل  معلم  وه��و  الفي�سل،  �سعود  الأم���ري 
العديد من املج�سمات التي ظلت ت�سكل ذائقة يف 

ال�سوارع لنحو ثالثة عقود.

االختناقات المرورية 
  ت��ع��د دراج����ة ج���دة ال�����س��ه��رية، اأح���د اأع��م��ال 
قدم  ال��ذي  لفنتي،  خوليو  الأ�سباين  املعماري 
اىل مدينة جدة يف مطلع ال�سبعينات واأ�سندت له 
مهمة ادارة التخطيط يف المانة. ومل يكن ميدان 
�سيناريوهات  طالته  الذي  الوحيد  هو  الدراجة 
ن�سيبه  نال  ال�سهري  الفلك  دوار  اأن  اإذ  التفكيك، 
لتنتهي  اأي���ام   ع��دة  قبل  تفكيكه  مت  حيث  اأي�سا 
بذلك م�ساهد ميادين العرو�ش ، وذلك �سمن خطة 
حلل م�سكلة الختناق املروري عن طريق اإن�ساء 
انفاق حتت الر�ش. ولكون امليادين ارتبطت يف 
تباينت  فقد  العرو�ش  ل�سكان  اجلمعية  الذائقة 
املعامل  تلك  اإزالة  مدينة جدة حيال  الأهايل  اآراء 
من  فمنهم  املدينة،  بها  ا�ستهرت  التي  ال�سهرية 
ا�ساد بخطة امانة جدة لتي�سري احلركة ومنهم من 
الرتاث  على  احلفاظ  مبداأ   من   اعرتا�سه  ابدى 
جدة.   مدينة  بها  عرفت  التي  ال�سهرية  واملعامل 
احلربي،  ماجد  من�سور   قال  ال�سياق  هذا  ويف 
اآحد �سكان حي الفي�سلية اإن مدينة جدة ا�سبحت  
مكتظة بال�سيارات والإختناقات املرورية  والتي 

اأ�سبحت  من �سمات  عرو�ش البحر الحمر .
واأ�ساف  بقوله " م�سكلة الختناقات املرورية 
املواطنن  اأم���ام  ك��ب��ريا  وهاج�سا  عائقا  ت�سكل 
املرورية  فالختناقات  اليوم،  ط��وال  واملقيمن 
ليل  ال�سوارع  الذي ت�سهده هذه  الكبري  والزحام 
ال�سيارات واي�سًا  ا�سبح هاج�سا ل�سحاب  نهار 
المانة  من  امتنى  لذا  املحالت.  ا�سحاب  التجار 
موا�سلة عملها باإزالة تلك امليادين الكبرية التي 
اخذت م�ساحة كبرية من الطرق". اجلواب اي�سًا 
فدعق،  با�سم  على  طرحناه  عدمنا  وا�سحا،  كان 
واأب��دى  الآخ��ر  هو  حت��دث  ال�سفاء  �ساكني  اأح��د 
يف  امل��روري��ة  الخ��ت��ن��اق��ات  على  ال�سديد  اأ���س��ف��ه 
�سوارع املنطقة وقال: " اعتقد عندما ازيل مبدان 
الطائرة مل�سنا الفرق واأ�سبح هناك ان�سيابية يف 
الطريق. فكرة الأنفاق واجل�سور اأكرث من رائعة 
والدليل النفاق و"الكباري" التي نفذتها المانة 

يف ال�سنوات الخرية".

  فوانيس الذكريات 
يف اجلانب الآخر ، مل ترق خطة اإزالة املعامل 
لنا  " اتركوا  وق��ال  اخل�سري،  الله  لعبد  ال�سهرية 

قلياًل من فواني�ش الذكريات".
م��دن  غالبية  م��ث��ل  ج���دة،  ت�سهد   " وا���س��اف 
ال��ع��امل، اأزم���ة ازدح����ام م���روري خ��ان��ق��ة، نتيجة 
التطور املتوا�سل ولكن كنت امتنى اأن تبقى تلك 
الذكريات   الكثري من  ال�سهرية لنها حتمل  املعامل 

لنا  نحن �سكان العرو�ش".

ونوه اخل�سري باأن المانة مل تلتزم بوعدها 
 1415 عام  جدة  اأمانة  يف  م�سوؤول  �سرح  عندما 
بعدم اإزالة دوار الفلك ولكن �سيتم جتميله واعترب 
جم�سمات  هي  ج��دة؛  يف  امل��وج��ودة  امليادين  اأن 

عاملية.

تباين اآلراء 
يف  الأف���ع���ال  وردود  الآراء  وت��ب��اي��ن��ت 
خلفية  على  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع 

اإزالة دوار الفلك موؤخرا، وقالت مها احلمري 
الكثري  ج���دة  ف��ق��دت  بتويرت"  ح�سابها  يف 
اإزال���ة  ب��ع��د  وامل��م��ي��زة  اجلميلة  معاملها  م��ن 

ميادينها".
وذكر امين عبد الله يف ح�سابه بتويرت" 
والدراجة  الفلك  ميدان  مثل  امليادين  اإزال��ة 
ال��ع��ام��ة.  للم�سلحة  م��ف��ي��دة  ج���دة  ب�����س��وارع 
جزءا  اأ�سبحت  لنها  تهدم  ول  تبقى  ياليتها 
من تاريخ جدة. اما عبداللة البعداين  فقال   

راأيه  كالتايل " كفى حتطيما لهوية مدينتنا، 
وال���رتام  امل���رتو  مثل  حقيقية  ح��ل��وًل  ن��ري��د 
الركاب  لنقل  والالئقة  النظيفة  واحل��اف��الت 

ول نريد طم�ش الهوية اجلداوية". 

مجسمات الرضوي 
ال��راح��ل  الت�سكيلي  ال��ف��ن��ان   اأن  ي��ذك��ر 
ال��دك��ت��ور ع��ب��د احل��ل��ي��م ر����س���وي ك���ان اأح���د 
يف  ب�سماتهم   و�سعوا  ال��ذي��ن  الت�سكيلين 

امانة  مع  متعاقدا  كان  انه  اإذ   ، جدة  ميادين 
جدة لتنفيذ جم�سمات تنا�سب البيئة البحرية 
واملكونات الرتاثية والثقافية لعرو�ش البحر 
الأحمر ، وكان للر�سوي يرحمه الله نحو 33 
ميادين  تزين  التي  املج�سمات  من  جم�سما 

جدىة والتي اأ�سبحت يف ذمة التاريخ.
 ويعد الفنان ر�سوي  احد رواد احلركة 
حممد  ال��ف��ن��ان  م��ع  ال�����س��ع��ودي��ة  الت�سكيلية 

ال�سليم يرحمه الله. 

 جدة- يا�سر خليل
رغم اأن ميادين جدة اختفت وتال�ست من امل�سهد الب�سري ، اإل اأنها ما زالت  تعي�ش يف الوعي اجلمعي ل�سكان وزوار عرو�ش البحر الأحمر ، خ�سو�سا اأن تلك  

امليادين  الراحلة  اأبدعتها اأيادي فنانن عاملين وكانت مبثابة لوحات فنية تزين �سوارع جدة ،   ولي�ش هذا فح�سب بل اأن  كل ميدان وجم�سم كان  مبثابة رمز 
يتحدث عن نف�سه ، غري اأن  حراك  البنى التحتية، غري �سيناريوهات امل�سهد ، مما اأدى اإىل اإدخالها اإر�سيف ومتحف التاريخ ، وت�سري احليثيات اإىل اأن ق�سة اإيقاع 
ميداين جدة بداأت فكرتها يف �سبعينات القرن املا�سي باأعمال فنية وجمالية يف فرتة اأمن جدة الأ�سبق املهند�ش حممد �سعيد فار�سي � رحمه الله ، وكانت امليادين 

مبثابة اأيقونات لت�سهيل اإن�سيابية ال�سري وتو�سيف لعناوين الأحياء وال�سوارع وحتديد املواقع اجلغرافية، 
ف�سال عن اإ�سفاء مالمح جمالية ذات اإبعاد خا�سة على ف�ساء املدينة يف ذلك الزمان ، ولعل �سكان العرو�ش 

وزائريها ما زالت ترت�سم يف ذاكرتهم اأبرز تلك املج�سمات وامليادين ومنها ميدان الدراجة ال�سهري وهو عبارة 
عن جم�سم لدراجة كبرية وميدان الطائرة الذي يحتوي اأقدم طائرة دخلت اخلدمة يف ال�سعودية وهي اأول 

طائرة اأهديت للملك عبدالعزيز ��� رحمه الله ��� من طراز "داكوتا،"  كذلك ميدان الفلك، وميدان الكرة الر�سية 
وميدان الهند�سة ودوار اجلمل وغريها الكثري من امليادين التي تعد من اأبرز معامل عرو�ش البحر وال�سوؤال اين 

اختفت الطائرة نت الدوار وما م�سري دوارالفلك وهل �سيعود املعلم ملوقعه.

ميادين جدة بين ذكريات األمس واليوم 

عددهاتاريخ المجسمات

جنسيات الفنانين أشهرها

في بداية السبعينات
انطلقت في فترة 

المهندس محمد سعيد فارسي
 500

مجسم 

بريطانيا 

فرنسا 

إيطاليا 

الدراجة

الفلك

الطائرة

الجمل 

السنبلة 

القبضة 

البواخر 

الجواد األبيض 

أسباب اإلزالة
مشاريع الجسور 

واألنفاق

مجسمات 
أبدعتها 

أيادي فنانين 
عالميين 

األهالي: أتركوا 
لنا بعض 
الذكريات 

؟



التقنية
االثنني 22 رم�سان 1440هـ املوافق 27 مايو 2019م ال�سنة 88 العدد 622647

عدسات الصقة ذكية
الـبالد- ها�شم الها�شم 

تــكــنــولــوجــيــة كجوجل  �ــســركــات  تــعــتــزم عـــدة 
تعمل  ال�سقة  عد�سات  طرح  و�سام�سوجن  و�سونى 
املتعددة  مميزاتها  بني  من  اال�سطناعي  بالذكاء 
فى  ا�ستخدامها  الدام�س وكذلك  الظالم  الروؤية فى 

اإجراء االأ�سعة ال�سينية على اأج�سام املر�سى. 
" تــيــك كرون�س"  نــ�ــســره مــوقــع  تــقــريــر  ـــر  وذك
االمريكى اأن ال�سركات جترى جتارب على ت�سنيع 
عد�سات ال�سقة تعمل بالذكاء اال�سطناعي للو�سول 
اإىل  احلــاجــة  دون  احلــقــائــق  اأو  املــعــلــومــات  اإىل 
�سا�سات خارجية اأو اأجهزة يتم التحكم فيها باليد، 
الكتابة  اأوتطبيق  جوجل  خرائط  عر�س  فيمكن 
كامريات  اإىل  تتحول  اأو  عينيك،  اأمـــام  مبا�سرًة 
فيديو �سعيفة بع�س ال�سيء، فتلتقط جزًءا وتفقد 

الظالم، مما يجعلها  الروؤية يف  لك  االآخــر، وتتيح 
حمط اأنظار للجيو�س. 

الذكية  العد�سات  تلك  فــاإن  التقرير  وبح�سب 
وترفيه  األعاب  تطبيقات  فت�سمل  الكثري،  �ستمنحنا 
الأنهم  مفيدة  اجلــراحــون  يجدها  وقــد  للبالغني.. 
اأو  ال�سينية  باالأ�سعة  فحو�سات  اإجـــراء  ميكنهم 
دون  الوظيفي  املغناطي�سي  بــالــرنــني  الت�سوير 
داخــل  مــن  النظر  اأو  اأيــديــهــم  اإزالــــة  اإىل  احلــاجــة 

املري�س. 
تلك  مــن  الــرغــم  على  اأنـــه  اإىل  التقرير  ــار  واأ�ــس
بكثري،  اأكــر  التقنية  تلك  خماطر  اأن  اإال  املــزايــا، 
ــــالزال هــنــاك بــعــ�ــس الــقــ�ــســايــا املــتــعــلــقــة بــاأمــان  ف
الطب  مع  احلال  هو  كما  واخل�سو�سية،  البيانات 

الرقمي ب�سكل عام.

طاقة جديدة من بقايا األطعمة
جدة - البالد

باحثون  طــور 
جــــــامــــــعــــــة  يف 
الكندية  ــو  ــرل ووت
تـــقـــنـــيـــة جــــديــــدة 
ـــى  تـــــعـــــتـــــمـــــد عـــل
الطبيعي  التخمري 
ــة  الإنـــــتـــــاج نــوعــي
مـــــــن الـــــــغـــــــازات 
احلــــيــــويــــة الــتــي 
ت�سلح لال�ستخدام 

كم�سدر للوقود.
وميــــــــــــكــــــــــــن 
الغازات  ا�ستخدام 

للغازات  بديال  العملية  هــذه  عــن  الناجتة 
كثري  يف  تدخل  التي  البرتولية  الطبيعية 

من ال�سناعات الدوائية والبرتوكيماوية.
"�ساين�س  ـــكـــرتوين  االإل املــوقــع  ونــقــل 
التكنولوجيا  جمال  يف  املتخ�س�س  ديلي" 
عن الباحث هيوجن �سول يل اأ�ستاذ الهند�سة 
البيئية واملدنية يف جامعة ووترلو قوله : 
املعنيني  احليوية  الهند�سة  خــراء  "اإن 
ينظرون  اأمثايل  من  البيئة  على  باحلفاظ 
م�سدرا  باعتبارها  الــطــعــام  ف�سالت  اإىل 
ـــن املــمــكــن عـــن طــريــق  ــال لــلــطــاقــة، وم هــائ
من  العديد  ا�ستخراج  املنا�سبة  التقنيات 
من  املفيدة  الطاقة  وم�سادر  الكيماويات 

هذه الف�سالت".
ــة كـــل فــــرد يف اأمــريــكــا  وتــبــلــغ حــ�ــس
 400 حوايل  الطعام  ف�سالت  من  ال�سمالية 
اخل�سائر  قيمة  وت�سل  �سنويا،  كيلوجرام 
االإهـــدار  الــعــامل جـــراء هــذا  الــتــي يتكبدها 
عام،  كل  دوالر  تريليون  3ر1  اإىل  للموارد 
هذه  من  االأكــر  اجلــزء  من  التخل�س  ويتم 

الف�سالت يف م�ستودعات للنفايات.
وتوجد بالفعل تقنيات ت�سمح باحلد من 

عن  الف�سالت  لهذه  ال�سارة  البيئية  االآثــار 
اإحراق  ثم  امليثان  غاز  اإىل  حتويلها  طريق 

هذا الغاز لتوليد الكهرباء.
النظم  هذه  اإن  يقول  يل  الباحث  ولكن 
اإذا ما احت�سبنا تكلفة  ال حتقق فوائد تذكر 
ت�سغيل هذه النوعية من املحطات اخلا�سة 
معاجلة  اأو  الطعام  ف�سالت  تدوير  باإعادة 

املياه.
ــتــي طـــورهـــا خـــراء  ــكــن الــتــقــنــيــة ال ول
كبرية  ب�سورة  التكاليف  من  تقلل  ووترلو 
"اللي�سيت"  مـــادة  ا�ــســتــخــدام  طــريــق  عــن 
دقيقة  كائنات  على  حتتوي  التي  احليوية 
خزانات  داخــل  الطعام  بف�سالت  ومزجها 

�سخمة.
على  الدقيقة  الكائنات  هــذه  وتتغذى 
وينبعث  اخلزانات  داخــل  الطعام  ف�سالت 
"كاربو  ا�سم  عليها  يطلق  غازية  مادة  منها 
عديدة  ا�ستخدامات  لها  الــتــي  اإك�سليت" 

كبديل للبرتول اأو النفط اخلام.
ويقول يل اإن "كمية الغذاء التي نهدرها 
و�سيلة  اإيجاد  اإىل  دفعنا  ما  وهو  هائلة... 
اأف�سل ال�ستغاللها من اأجل تخفيف االأ�سرار 

الناجمة عن ا�ستخدام الوقود احلفري".

ابتكار روبوت لتوصيل الطرود للمنازل
الــبالد- ها�شم الها�شم 

ال�سري  با�ستطاعته  ب�ساقني،  روبوت  عن  "فورد" موؤخًرا  �سركة  ك�سفت 
على اأر�س غري م�ستوية، و�سعود الدرج لت�سليم الطرود، التي ت�سل اأوزانها 

اإىل 18 كيلو جرام، حتى باب امل�ستلم.
 Agility(سركة� قبل  من  املطورة  الروبوتات،  الإقــران  فورد  وتخطط 
الت�سليم  �ساحنات  مع  اأوريغون،  والية  يف  مقرها  الواقع   ،  )Robotics

الذاتية القيادة الختبار تو�سيل الطرود للعمالء.
ال�سيارات  ال�ستخدام  حمتماًل  جمــااًل  الــطــرود  ت�سليم  م�ساألة  وتعتر 
وال�ساحنات ال�سغرية الذاتية القيادة، لكن مل تقم اأي �سركة بعد بحل م�سكلة 
�سائق  دون  العميل،  باب  اإىل  ال�سيارة، وتو�سيلها  من  املواد  اإخراج  كيفية 

ب�سري.
امل�سمى  الــروبــوت،  اأن  فــورد  الإعــالن  امل�ساحب  الفيديو  مقطع  وُيظهر 
"ديجيت"، ُيخرج نف�سه من �سندوق �ساحنة الت�سليم قبل ال�سري يف الطريق 

ويتخطى احلواجز لتو�سيل الطرد اإىل باب منزل العميل.
ونظام  بــكــامــريات،  واملجهز  �سنتيمرت،   150 الــروبــوت  طــول   ويبلغ 

با�ستخدام  "ليدار" 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
ـــي  ـــت ـــهـــا ال نـــفـــ�ـــس
ل�ساحنة  تــ�ــســمــح 
الذاتية  الت�سليم 

باكت�ساف  الــقــيــادة 
الــــــعــــــوائــــــق عـــلـــى 

الطرق.
ب�سركة  التكنولوجيا  م�سوؤويل  كبري  وقــال 

تنقل  "عندما  وا�ــســنــطــن  كــني  ــدكــتــور  ال ــــورد،  ف
)ديجيت(  الــروبــوت  القيادة  الذاتية  ال�سيارة 

تقدم  اأن  باإمكانها  فاإن  النهائية،  وجهته  اإىل 
يحتاجها  التي  املعلومات  جميع  ال�سلكًيا 

طريقة  اأف�سل  ــك  ذل يف  مبــا  الــروبــوت، 
للو�سول اإىل باب املنزل".

SD تحرم هواوي من بطاقات الذاكرة الخارجية
القاهرة - الـبالد 

حظرت موؤ�س�سة SD امل�سئولة عن تطوير 
بطاقات الذاكرة اخلارجية للهواتف املحمولة 
“Secure Digital” املعروفة اخت�سارًا 
ا�ستخدام  من  هــواوي  �سركة   SD بـبطاقات 
ذاكراتها يف ن�سخ منتجاتها القادمة ، ليكون 
هــذا االإجــــراء اأخـــر الــ�ــســربــات الــتــي تتلقها 
ال�سركة تبعًا لقرار احلظر االأمريكي. واأكدت 
وحظرت  اخلطوة  بهذه  قامت  اأنها  املوؤ�س�سة 
االأمريكية  احلكومة  لقرار  ان�سياعًا  هواوي 
ال�سركة  و�ــســعــت  الــتــى  ــتــجــارة  ال ووزارة 
قائمة  على  اأخــرى  �سركة   70 برفقة  ال�سينة 
احلظر، وبالتايل فر�ست قيودًا على التعامل 
احلكومة،  مــن  م�سبق  ترخي�س  دون  معها 
ــعــه الــرئــيــ�ــس  ــة الأمــــر تــنــفــيــذي وق ــاف ــاالإ�ــس ب
التعاون  يحظر  تــرامــب  ــد  دونــال االأمــريــكــي 
اأو �ــســراء مــعــدات مــن �ــســركــات االتــ�ــســاالت 
هواوي  كانت  حيث  اأمنية  لدواعي  االأجنبية 

على راأ�س القائمة.
ــخــاذ هــذه  و�ـــســـددت الــ�ــســركــة عــلــى اأن ات
اإ�سدارات  على  ما  بطريقة  �ستوؤثر  اخلطوة 
�سيوؤدى  ورمبا  امل�ستقبلية،  ال�سركة  هواتف 
منطقة  فــى  �سيما  ال   ، مبيعاتها  تــراجــع  اإىل 

ال�سرق االأو�سط. 
"هواوي" على  �سركة  ومن جانبها علقت 

م�ستخدمي  جميع  باأن  اجلديدة  االأزمــة  هذه 
هواتفها احلاليني ال زالوا قادرين على �سراء 
 ،MicroSDو  SD بطاقات  وا�ستخدام 
مع العلم اأن ال�سركة قد عمدت لدمج ذواكرها 
الفرتة  خــالل  منتجاتها  بع�س  يف  اخلا�سة 
االأخــرية والذي رمبا جاء كرد فعل جتريبي 

ملحاكاة مثل هذه القرارات. 

االعالنات الفردية

ن�شتقبل كافة  اإعالناتكم من مدن الريا�ض والدمام والإح�شاء والق�شيم  من ) 8 ( �شباحا حتى ال�شاعة ) 5( م�شاءًا.. ويتم ا�شتقبال  جميع اإعالنات باقي الفروع التي ت�شمل كل من : 
مكة املكرمة ــ املدينة املنورة ــ جدة ــ اأبها ــ الباحة  ــ  الطائف ــ جازان ــ جنران ــ ينبع ــ تبوك ــ رابغ .. من ال�شاعة ) 8 ( �شباحًا حتى ) 11 ( ليالً.. ت�شتقبل الإعالنات من كافة الفروع على :هاتف ) 0126711000 ( فاك�ض ) 0126716241 ( .. 
حتى ) 5 ( م�شاءًا.. وت�شتقبل كافة الإعالنات .. بعد ال�شاعة ) 5 ( م�شاءًا  حتى ) 11 ( م�شاءًا .. على فاك�ض رقم ) 0122750012 (.. ولال�شتف�شار عن الإعالنات على مدار ال�شاعة .. ناأمل الت�شال على جوال ) 0567878781 (

جدة
م�سري  زيـــد  ح�سن  احلــديــد  ابـــو  حمــمــد  يعلن   •
  A15730690 رقم �سفر  فقدان جواز  اجلن�سية عن 
فعلى من يجده ي�سلمه للقن�سلية امل�سرية بجدة وله 

ال�سكر. 
جنران

املــاجــد  عــبــد  رايف  مــوحــد   / املــقــيــم  يــعــلــن   •

  MOHD  RAFFI  ABDUL
رقم  اإقامة  حامل  هندي  جن�سيته    MAJID
به  اخلا�س  ال�سفر  جــواز  عن   2331601290
2011/04/21م  بتاريخ    J   3787432 رقــم 
م�سدره الهند يرجى  ممن يعرث عليه اأن ي�سلمه 
اإدارة  اأقــرب  اأو  الإدارة جــوازات منطقة جنران 

جوازات.

ابها
اقامته  فقدان  عن  قا�سم  حممد  ها�سم  يا�سر  • يعلن/ 
برقم 2239599018 وكذلك عن فقدان رخ�سة قيادة 
بــرقــم االقــامــة وكــذلــك عــن فــقــدان ا�ــســتــمــارة �سيارة 
اللوحة ب م ع 6918 على  كروال موديل 2013 رقم 

من يجدهم ي�سلمهم اىل اقري مركز.
م�سيط  بخمي�س  املدنية  االأحـــوال  الإدارة  تقدم   •

القحطاين  �سبوه  ال  حمد  �ــســامل  نــبــات  املــواطــنــة/ 
ال�سجل املدين/ 1101355012 رقم امللف )احلفظ( 
خمي�س  امل�سدر:  1439/4/3هـــــ  التاريخ   61215
م�سيط بطلب تعديل اال�سم من/ نبات �سامل حمد ال 
�سبوه  ال  حمد  �سامل  منال  اىل/   . القحطاين  �سبوه 
ــه مــعــار�ــســة عــلــى ذلـــك فليتقدم  ل فــمــن  الــقــحــطــاين . 

مبعار�سته خالل �سهر من تاريخ هذا االعالن.

جازان
املقيم/  بــجــازان  املدنية  االأحــــوال  الإدارة  تقدم   •
بطلب  اجلن�سية  �سوري  منــوره  �سليم  حممد  اأحمد 
اإ�ستخراج �سهادة ميالد بدل فاقد الإبنته/ الرا �سورية 
1439/07/01هــــ  يف   516 ال�سهادة  رقــم  اجلن�سية 
ي�سلمها  اأن  عليها  يعرث  ممن  يرجى  جازان  م�سدرها 

اإىل اأقرب اإدارة اأحوال مدنية،،،

إنذار مبكر الكتشاف الزهايمر
دبي - البالد

كامريدج  بجامعة  العلماء  من  فريق  ك�سف 
األزهامير،  مر�س  عن  للك�سف  جديدة  تقنية  عن 
املر�س  ي�سخ�س  اختبار  اأف�سل  باأنها  و�سفوها 

بدقة قبل اأوانه.
على  قادرة  �ستكون  الهواتف  اإن  الفريق  وقال 
ظهور  قبل  عاما   30 األــزهــاميــر  مر�س  اكت�ساف 
 %50 بن�سبة  مقارنة   ،%90 تبلغ  بدقة  االأعرا�س، 

للطرق التقليدية املعتمدة حاليا.
تذكر  اختبار  على  اجلــديــدة  التقنية  وت�سمل 
االجتاهات يف الواقع االفرتا�سي، والذي يتطلب 

من املر�سى "التجول" يف بيئة حماكاة.
واعــتــمــدت الــتــقــنــيــة عــلــى �ــســمــاعــات الــواقــع 
"VR" الإجـــراء االخــتــبــارات على  االفــرتا�ــســي 

على  قدراتهم  مبراقبة  العلماء  وقام  مري�سا،   80
التنقل.

وطور الفريق هذه التقنية بالتعاون مع جامعة 
على  ال�سريرية  التجارب  وك�سفت  لندن،  كوليدج 
دقيقة  كــانــت  اجلــديــدة  الطريقة  اأن  املــ�ــســاركــني 
املبكرة  الــعــالمــات  ت�سخي�س  يف   %90 بن�سبة 
للغاية مقارنة بنتائج  للمر�س، وهي زيادة هامة 

االختبارات املعتمدة حاليا.
ويقول اخلراء اإن الهواتف الذكية واالأجهزة 
الذكية مثل "Fitbits"، ميكنها اإجراء اختبارات 

مماثلة يف غ�سون خم�س �سنوات.
جامعة  مــن  ت�سان،  دني�س  الــدكــتــورة  وقــالــت 
التقنية:  تطوير  عمليات  قــادت  التي  كامريدج، 
املخ  على  يوؤثر  األزهامير  مر�س  اأن  نعلم  "نحن 

ــا  اأردن  .. االأعــرا�ــس  ظهور  مــن  طويل  وقــت  قبل 
تطورت  فقط  االآن  ولكن  ل�سنوات،  بذلك  القيام 
اإىل درجـــة  االفـــرتا�ـــســـي  الـــواقـــع  تــكــنــولــوجــيــا 
على  البحث  هــذا  اإجـــراء  ب�سهولة  ن�ستطيع  اأننا 

املر�سى".
التي  النقطة  اإىل  و�سلنا  "لقد  ــافــت:  واأ�ــس
ميكن من خاللها ا�ستخدام التكنولوجيا اليومية 

الكت�ساف عالمات التحذير املبكرة من املر�س".
وتابعت: "اإننا نعي�س يف عامل تكاد تكون فيه 
االأجهزة املحمولة منت�سرة يف كل مكان، وبالتايل 
لديها  التطبيقات  اإىل  امل�ستندة  االأ�ساليب  ــاإن  ف
القدرة على ت�سخي�س مر�س األزهامير باأقل تكلفة 
الدماغ وغريه  وعلى نطاق وا�سع يتجاوز م�سح 

من االأ�ساليب الت�سخي�سية املعتادة".
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     أسهم صندوق االستثمارات دعمت “ تيسال”

إطالق هوية هيئة المحتوى المحليغدا بدء إدراج )تداول( بمورجان ستانلي

مسؤول أمريكي يدعو لالستثمار في الصين

جدة - البالد
ي�����ب�����داأ غ������دا ال���ث���اث���اء 
ل�����س��وق  ال��ف��ع��ل��ي  الإدراج 
ال�����س��ع��ودي��ة �سمن  الأ���س��ه��م 
�ستانلي  مورغان  موؤ�سرات 
ل��اأ���س��واق ال��ن��ا���س��ئ��ة، واأك���د 

اخل��ط��وة  ه����ذه  اأن  خ�����راء 
�ستعزز التقدم الذي بلغته ال�سوق ال�سعودية هذا العام ، وتوقعوا 
املزيد من التدفقات النقدية يف املرحلة الأوىل من الن�سمام اإىل 

موؤ�سر اأم اأ�س �سي اآي لاأ�سواق النا�سئة.
 وكان الرئي�س التنفيذي ل�سركة دويت�سه العربية ال�سعودية 

لاأوراق املالية قد ذكر موؤخرا 
لوائح  يف  القوانني  بع�س  على  جرت  التي  التعديات  اأن   
 ، الأج��ان��ب  امل�ستثمرين  ع��دد  م�ساعفة  اإىل  اأدت  امل��ال،  �سوق 
موؤ�سر  اإىل  ال�سعودي  ال�سوق  ان�سمام  اإع��ان  اأن  مو�سحا  
امل�ستثمرين  م��ن  كبري  باهتمام  يقابل    ،msciو فوت�سي 
جذب  ماليون  خ��راء  توقع  فيما  ال�سوق،  فتح  مع  الأجانب 
ال�سوق ال�سعودية لتدفقات اأمالية جنبية من قبل امل�ستثمرين 

باأكرث من 100 مليار ريال خال عام.
 وكانت هيئة ال�سوق املالية تداول قد حازت على املركز 
العربية  اململكة  يف  عمل  بيئة  )اأف�سل  قائمة  يف  ال�ساد�س 
اجل��ه��ات  م�ستوى  ع��ل��ى  والأوىل   ،)2019 ال�����س��ع��ودي��ة 
يف  الهيئة  منهجية  يعك�س  تقييم  يف  وذل��ك  احلكومية، 
وتطبيق  الب�سرية  ك��وادره��ا  وتطوير  اأعمالها  حوكمة 

اأف�سل ممار�سات بيئات العمل املحفزة على الإنتاجية .
�سارك  اأن��ه  للجائزة،  املنظمة  ال�سركة  واأو�سحت 
 150 من  اأك��رث  اململكة  يف  عمل  بيئة  اأف�سل  تقييم  يف 
وفًقا  فئاتها  بجميع  حكومية  وموؤ�س�سة  وهيئة  �سركة 
ملنهجية عاملية موحدة تطبَّق يف اأكرث من �ستني دولة 
حول العامل، م�سرية اإىل اأن هذه املنهجية ترتكز على 
والفخر  الفريق،  ب��روح  العمل  املوظفني،  بني  الثقة 

بالنتماء للمن�ساأة.

الريا�ض- البالد
اأط���ل���ق���ت ه���ي���ئ���ة امل���ح���ت���وى امل��ح��ل��ي 
متا�سيًا  هويتها،  احلكومية  وامل�سرتيات 

تتمثل  ال��ت��ي  ال�سرتاتيجية  اأه��داف��ه��ا  م��ع 
يف تنمية املحتوى املحلي بجميع مكوناته على م�ستوى القت�ساد 
ومتابعتها  احلكومية  امل�����س��رتي��ات  ب��اأع��م��ال  والرت���ق���اء  ال��وط��ن��ي، 
لتحقيق الأهداف التنموية واملالية ح�سب الروؤى وال�سرتاتيجيات 

الوطنية.
بن  غ�سان  ال��دك��ت��ور  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأو���س��ح 
انطاق حقيقية  نقطة  يعد  الهوية  اإطاق  اأن  ال�سبل  عبدالرحمن 
للهيئة نحو حتقيق روؤيتها بتعزيز الإمكانات وامل�ساركة املحلية 
تقوم  حيث  احلكومية  ال�سرائية  القوة  من  الفائدة  وتعظيم 
ا�سرتاتيجيتها  على  النهائية  اللم�سات  بو�سع  حاليًا  الهيئة 
واآلية عملها وحتديد م�ستهدفاتها، م�سيفا باأن الهيئة �سيكون 
والأنظمة  ال�سيا�سات  وتطوير  و�سع  يف  اأ�سا�سي  دور  لها 
ذات العاقة مبهامها وامل�ساركة يف عملية ال�سراء احلكومي 
الفر�س  وتطوير  جديدة  �سناعات  اإي��ج��اد  يف  للم�ساهمة 
لزيادة القدرات املحلية مب�ساركة القطاعني العام واخلا�س.
تعزيز  الر�سيدة على  القيادة  بدعم من  الهيئة   وتقوم 
الإن��ف��اق  يف  املحلية  وال���ق���درات  الإم��ك��ان��ي��ات  م�����س��ارك��ة 
احلكومي وامل�ساهمة يف النمو القت�سادي، وال�ستفادة 
ب�سفتها  الأه���داف  لتحقيق  احلكومية  امل�سرتيات  من 
اأ�سا�سية للدفع بعجلة التنمية القت�سادية ، كما  ركيزة 
مكوناته  بجميع  املحلي  املحتوى  تنمية  اإىل  تهدف 
باأعمال  والرتقاء  الوطني،  القت�ساد  م�ستوى  على 
لاأنظمة  وف��ق��ًا  ومتابعتها  احلكومية  امل�����س��رتي��ات 

والتنظيمات املعمول بها.

 وع���ل���ى ����س���وء ال���ت���وج���ه ل���س��ت��خ��دام 
نظيفة   بيئة  لإي��ج��اد  الكهربائية  ال�سيارات 
طام�س  وبح�سب   ،"2030 "روؤية  �سمن 

املوا�سفات  هيئة  حمافظ  نائب  احلمادي 
واملخترات  للموا�سفات  واملقايي�س 
،  ت��ب��ن��ت امل��م��ل��ك��ة امل��ع��اي��ري ال��دول��ي��ة 
ل�سناعة  بالنبعاثات  املتعلقة  ك��اف��ة 

للمقايي�س  ومطابقتها  وال�����س��ي��ارات 
التي تدعم حتقيق هدف الأمم املتحدة 

اإذ    ، الكربوين  النبعاث  خف�س  يف 
و�سعت الهيئة الائحة الفنية التي 
 30 م��ن  اأك��رث  التنفيذ  حيز  دخلت 
للمركبات  فنية  متطلبا لإجراءات 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، ال���ت���ي ���س��ت��دخ��ل 
تتعلق  ال�����س��ع��ودي��ة  ال�������س���وق 
والتخزين  وال�سيانة  باحلماية 
املعدات  وتركيب  وال�ستهاك 
وال���ع���ام���ات. وت��ه��ت��م ال��ائ��ح��ة 
الكهربائية  ل��ل��م��رك��ب��ات  ال��ف��ن��ي��ة 

للمركبات  الأ�سا�سية  باملتطلبات 
البيئة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  ل�����س��م��ان 

و�سحة و�سامة امل�ستهلك وت�سهيل 
اإجراءات م�سح الأ�سواق.

وخ���ال الأ���س��ه��ر الأخ����رية منحت 
ال��ه��ي��ئ��ة ال�������س���ع���ودي���ة ل��ل��م��وا���س��ف��ات 

املطابقة  ���س��ه��ادات  م��ن  ع���ددا  واملقايي�س 
ل����اأف����راد ل����س���ت���رياد ����س���ي���ارات ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
املرحلة  �سمن  ال�سخ�سية  لا�ستخدامات 
الأوىل من التطبيق ، وقد ا�ستوردت اململكة 
كهربائية  �سيارة   29 الأف���راد  م�ستوى  على 
خال العام املا�سي بقيمة اإجمالية بلغت 5.5 
العامة  الهيئة  لبيانات  ووفقا  ري��ال.  مليون 
بقيمة  ال��ي��اب��ان  م��ن  ال���س��ت��رياد  مت  للجمارك 
و�سيارة  ري��ال،  مليون   5.2 بلغت  اإجمالية 
األف ريال  املتحدة قيمتها 300  الوليات  من 
ال�سماح  �سيتم   الثانية  املرحلة  يف  تقريبا.  
با�سترياد هذه ال�سيارات ب�سكل جتاري فيما 
يتم  تدريجيًا ان�ساء حمطات ال�سحن يف اأنحاء 
خا�سة  اإلكرتونية  برامج  وجتهيز  اململكة، 
امل�ستوردين  وال��ت��ج��ار  ال�����س��ي��ارات  ب��وك��اء 
الطاقة  كفاءة  وبطاقات  ال�سهادات  لإ�سدار 

املوا�سفات  واإ�سدار 
واللوائح الفنية اخلا�سة 

ب��امل��ت��ط��ل��ب��ات ال��ف��ن��ي��ة مل��ح��ط��ات 
�ستكمال  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  وج�����اري   ، ال�����س��ح��ن 
م�ساريع  ل��ع��دة  التحتية  البنية  وت��و���س��ي��ع 

�سكنية وحمطات عامة. 
للكهرباء  ال�سعودية  ال�سركة  وك��ان��ت   
�سركات  ث��اث  مع  تعاون  اتفاقية  وقعت  قد 
القاب�سة،  للكهرباء  طوكيو  )�سركة  يابانية 
تكاوكا  و�سركة  لل�سيارات،  ني�سان  و�سركة 

توكو 
لتنفيذ حل���������ل���������ول  ال���ط���اق���ة( 

الكهربائية  لل�سيارات  التجريبي  امل�سروع 
باململكة، وهو امل�سروع الذي يهدف اإىل تقييم 
ا�سرتاتيجية  ظل  يف  التوجه،  هذا  وتطوير 
على  الع��ت��م��اد  تقليل  يف  للتو�سع  ال�سركة 
ال��ن��ف��ط، وت��ع��زي��ز م��ع��اي��ري امل��ح��اف��ظ��ة على 

ال��ب��ي��ئ��ة، م��ن خ��ال 
ت���خ���ف���ي�������س ن�����س��ب��ة 
ث امل�ساحب للمركبات  التلُوّ
امل�����س��اب��ه��ة ال��ت��ي ت��ع��م��ل مب��ح��رك��ات 
التفاقية  وتت�سمن   ، ال��داخ��ل��ي  الح����رتاق 
كهربائية  �سواحن  تطوير  م�سروع  تنفيذ 
ت�سغيل  ودرا�����س����ة   ، ل��ل�����س��ي��ارات  ���س��ري��ع��ة 
ومائمة  اململكة،  يف  الكهربائية  ال�سيارات 
�سيتم  ك��م��ا  ت�سغيلها،  وم��ت��ط��ل��ب��ات  اأج�����واء 
و�سبل  امل�سروع  يف  التو�سع  اإمكانية  بحث 
منه مبا يخدم توجهات  الق�سوى  ال�ستفادة 

وتطلعات اململكة.
 يف هذا ال�سياق لإن�ساء البنية الأ�سا�سية  
ال�����س��ي��ارات  ل�����س��ح��ن  حم��ط��ة  اأول  ان��ط��ل��ق��ت 
مبدينة  وحت��دي��دا  اململكة   يف  الكهربائية 
ال�سكني  ال�سام  دي��ار  "م�سروع  �سمن  جدة 
�سيارات   7 تخدم   �سحن  منافذ  " ويت�سمن 
ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف وق����ت واح����د ول��ه��ا م��واق��ف 
وت�سغيلها  ا�ستخدامها  يتم  لها  خم�س�سة 
اإلكرتونية  �سريحة  طريق  عن  امل�ستهلك  من 
مرجمة ل�ساحب ال�سيارة الكهربائية، حيث 
ا�ستهاك  م�ستوى  وم��راق��ب��ه  معرفة  ميكنه 

الكهرباء على مدار ال�سنة.
الت�سنيع  م�ستقبل  اإىل  ال�سترياد  ومن   
خطط  حاليا  لديها  اململكة  اأن  اخل��راء  يرى 
ومنها  املتقدمة  ال�سناعات  لتوطني  طموحة 
ال�����س��ي��ارات ال��ع��ادي��ة ال��ت��ي تعمل ب��ال��وق��ود ، 

اأج���زاء  م��ن   %60 ن��ح��و  ت�سنيع  ي��ت��م  ح��ي��ث 
الأجزاء  �سمنها  ومن  حمليا،  الأنواع  بع�س 
الداخلية بالكامل، ومع بناء م�سنع للنحا�س 
واملقاعد  واملق�سورات  والقطع  وال��ع��وازل 
والأجهزة الإلكرتونية تخطو هذه ال�سناعة 
 44 تخ�سي�س  مت  واأن�����ه  خ��ا���س��ة  ل���اأم���ام، 
�سمن  ال�سيارات  �سناعة  لدعم  ري��ال  مليار 
الكوادر  وتوفر   ، الوطنية  ال�سناعة  برنامج 
ال�سعودية املدربة من خال املعهد ال�سعودي 
ال�سعودية  ال�����س��رك��ات  ودخ����ول  ال��ي��اب��اين، 
واأمريكية  واأملانية  يابانية  ل�سركات  وكالت 
هذه  تدعم   ، و�سينية  وبرازيلية  وك��وري��ة 
وهو   ، وال��ت��دري��ب   الت�سنيعية  اخل��ط��وات 
اأجزاء  ت�سنيع  جدوى  درا�سة  على  يحفز  ما 
من ال�سيارات الكهربائية م�ستقبا  كالهياكل 
والتجهيزات الداخلية والبطاريات وغريها.

 سوق واعد للسيارات الكهربائية في المملكة
جدة - البالد

ت�سهد اململكة  توجها متزايدا ل�ستخدام ال�سيارات الكهربائية مع تقدم �سناعاتها يف العامل ومزايا انخفا�س تكاليفها 
الت�سغيلية واأدائها املنا�سب.

الطرازات  من  العامل  يف  اجلديدة  ال�سيارات  ن�سف  من  اأكرث  اإنريجي" �ستكون  نيو  "بلومبريج  لوكالة  وطبقا 
الكهربائية بحلول العام 2040 ، ومن املتوقع اإطاق اأكرث من 100 طراز جديد من ال�سيارات الكهربائية والهجينة 

يف العامل بحلول عام 2025 .
اأن �سندوق  العهد الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز، قد ك�سف يف اكتوبر املا�سي  وكان  �سمو ويل 
ال�ستثمارات العامة ميتلك 5% من اأ�سهم �سركة تي�سا الأمريكية املنتجة لل�سيارات الكهربائية. وقال �سموه 
"الآن �سمحنا بامللكية الكاملة لا�ستثمارات الأجنبية ، لذلك باإمكان تي�سا اأن تفتح �سالت العر�س اخلا�سة 
بها وامتاكها بن�سبة 100 % " م�سيفا بقوله "اأنا اأوؤمن باأنها �ست�سبح �سناعة واعدة يف امل�ستقبل 

و�ساأطلب �سيارة تي�سا رمبا لي�س اليوم، رمبا غدًا".

ئية
هربا

مستقبل السيارات الك

             طراز في العالم 
بحلول عام 2025 

              من المبيعات 
عام 2040 

             استثمارات 
سعودية بشركة تيسال 

الترخيص باالستيراد 
لألفراد يليه التجاري

إنشاء محطات للشحن الكهربائي في المدن
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5

%
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كنتاكي - وكاالت
على عك�س تيار التوترات بني وا�سنطن وال�سني ، دعا م�سوؤول اأمريكي 
�سركات الوليات املتحدة اإىل اقتنا�س ما و�سفها ب�"الفر�س الهائلة" يف 

�سوق التجارة الإلكرتونية �سريع النمو بال�سني.
نائب  توريل،  اآلن  قال  "�سينخوا"،  ال�سينية  الأنباء  وكالة  وبح�سب 
"هناك  اإن  ومنغوليا،  ال�سني  ل�سوؤون  الأمريكي  التجارة  وزي��ر  م�ساعد 
من  ال�سينيني  امل�ستهلكني  اإىل  الأمريكية  ال�سركات  لو�سول  هائلة  فر�سا 

خال التجارة الإلكرتونية عر احلدود".
من  اخلام�سة  ال���دورة  خ��ال  األقاها  رئي�سية  كلمة  يف  ت��وريل،  وق��ال 
منتدى احلكام ال�سيني الأمريكي الذي ُعقد يف ولية كنتاكي الأمريكية، 
"اإن ال�سوق ال�سينية ل تعد �سوقا يتمتع بحجم �سخم فح�سب، واإمنا اأي�سا 

تتمتع بابتكار هائل".
واإىل جانب الفر�س الهائلة، ذكر توريل اأن هناك اأي�سا بع�س التحديات 

التي تواجهها التجارة الإلكرتونية عر احلدود ومن بينها توافق املعايري.
موؤخرا  وا�سنطن  فر�ست  اأن  بعد  الأمريكي  امل�سوؤول  دع��وة  وتاأتي 
تبلغ قيمتها  اإىل 25% على �سلع �سينية  اإ�سافية و�سلت  ر�سوما جمركية 

200 مليار دولر مما دفع ال�سني اإىل الرد.
اإنه  موتيجي،  تو�سيميت�سو  الياباين  القت�ساد  وزي��ر  قال  ذلك  اإىل    
هوة  ت�سييق  على  العمل  املتحدة  وال��ولي��ات  ب��اده  على  يتعني  زال  ما 

اخلافات بينهما يف جمال التجارة. 
واأدىل موتيجي بهذه الت�سريحات عقب اإجرائه حمادثات جتارية مع 
املمثل التجاري الأمريكي روبرت ليتهايزر يف طوكيو قبل لقاء مزمع يوم 

الإثنني بني زعيمي البلدين.
الرئي�س  اأعلنه  م��ا  مناق�سة  تتم  مل  اإن���ه  ال��ي��اب��اين  ال��وزي��ر  وق���ال 
الأمريكي دونالد ترامب من اأن بع�س واردات ال�سيارات ت�سكل تهديدا 

لاأمن القومي.

توجه عالمي لتعزيز 
البيئة النظيفة
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جدة ــ وكاالت   
ال يزال نظام املاليل احلاكم يف ايران 
املنطقة  يف  ال��ت��خ��ري��ب��ي  دوره  مي���ار����س 
بدور  ي�ضطلع  حيث  اليمن  يف  وبخا�ضة 
ملي�ضيا  مده  عرب  واال�ضتقرار  لالأمن  مهدد 
احلوثي االإرهابية بال�ضواريخ واالأ�ضلحة 
امل�ضنف  ال��ث��وري  احل��ر���س  يوفرها  التي 

اإرهابيا.
هذا فيما توا�ضل امللي�ضيات االنقالبية 
ا�ضتهداف  يف  االأ���ض��ل��ح��ة  ت��ل��ك  ا���ض��ت��خ��دام 
وكان  امل�ضرية،  بالطائرات  �ضيما  املدنيني 
الر�ضمي  امل��ت��ح��دث  عنه  اأع��ل��ن  م��ا  اآخ��ره��ا 
يف  ال�ضرعية  دع��م  "حتالف  ق��وات  با�ضم 
امل��ال��ك��ي،  ت��رك��ي  ال��رك��ن  اليمن" ال��ع��ق��ي��د 
امليلي�ضيات  اأن  م��ن  امل��ا���ض��ي،  ال��ث��الث��اء 
اأحد  ا�ضتهداف  مبحاولة  قامت  احلوثية 
املرافق يف مدينة جنران، الذي ي�ضتخدمه 
بطائرة  ومقيمني  مواطنني  من  املدنيون 

بدون طيار حتمل متفجرات.
ميلي�ضيات  ح��اول��ت  اأ�ضبوعني  وق��ب��ل 
تتبعان  �ضخ  حمطتي  ا�ضتهداف  احلوثي 
من  "درون"  ب��ط��ائ��رات  اأرام���ك���و  ل�ضركة 
على  ال�ضوء  �ضلط  ما  مفخخة،  طيار  دون 
امليلي�ضيات  لهذه  اإي���ران  تزويد  م�ضل�ضل 
ب����ال����ط����ائ����رات امل���������ض����رية واالأ����ض���ل���ح���ة 

وال�ضواريخ املتطورة.
يف  اأع��ل��ن  ق��د  العربي  التحالف  وك��ان 
�ضنعاء  يف  كهفا  دمر  اأن��ه  املا�ضي،  اأبريل 
لتخزين  احل��وث��ي  ميلي�ضيات  ت�ضتخدمه 
بغر�س  "درون"  طيار  ب��دون  ال��ط��ائ��رات 

تنفيذ العمليات االإرهابية.
التحالف  اأك���د  امل��ا���ض��ي،  ي��ن��اي��ر  ويف 

العربي اأن احلوثيني ح�ضلوا على طائرات 
بدون طيار من النظام االإي��راين، وعر�س 
تي"،  "اأبابيل  ن��وع  من  ل�"درون"  �ضورًا 

ويدعوها احلوثيون "قا�ضف".
جاء ذلك عقب هجوم نفذه احلوثيون 
ب��ط��ائ��رة اإي���ران���ي���ة م�����ض��رية ع��ل��ى ع��ر���س 
ع�ضكري يف قاعدة العند اجلوية بلحج، ما 
اأدى ملقتل رئي�س اال�ضتخبارات الع�ضكرية 
و6  ط��م��اح  �ضالح  حممد  ال��ل��واء  اليمنية 

جنود.
اأقرت  قد  االنقالبية  امللي�ضيات  وكانت 
م�ضرية  طائرات  باإطالق  �ضابق  وق��ت  يف 
من دون طيار من نوع "قا�ضف 1" باجتاه 

االأرا�ضي ال�ضعودية. 
ل��ل��ج��ن��ة خ�����رباء االأمم  ت��ق��ري��ر  وك�����ان 
1" مت  "قا�ضف  اأن  اأكد  اليمن  يف  املتحدة 
خارجي  م�ضدرها  مكونات  من  جتميعها 
متطابقة  واأن��ه��ا  اليمن،  اإىل  �ضحنها  ومت 
وف��ق��ا ل��ل��ت��ق��ري��ر يف ال��ت�����ض��م��ي��م واالأب���ع���اد 
ت�ضنعها  والتي   ،)T )اأبابيل  من  والقدرة 

�ضركة �ضناعة الطائرات االإيرانية".
حتالف  ع��ر���س   ،2018 م��ار���س  يف   
�ضواريخ  بقايا  اليمن،  يف  ال�ضرعية  دعم 
ما  بح�ضب  اململكة،  ا�ضتهدفت  اإي��ران��ي��ة 
العقيد  التحالف،  با�ضم  املتحدث  اأو�ضحه 
خالل  عر�س  ال��ذي  املالكي،  تركي  الركن 
اإي���راين  ���ض��اروخ  بقايا  �ضحايف  م��وؤمت��ر 
اآخر  و�ضاروخ  "قيام"،  طراز  من  ال�ضنع 

مت �ضبطه من طراز "�ضياد".
واع���رف���ت و���ض��ائ��ل اإع�����الم اإي��ران��ي��ة 
واالنقالبيني  امليلي�ضيات  بتزويد  ر�ضمية 

يف اليمن بهذه ال�ضواريخ.

االإي������راين  ال���دع���م  ي��ق��ت�����ض��ر  ب���ل ومل 
ل��ل��ح��وث��ي��ني ع��ل��ى اإم����داده����م ب��ال��ط��ائ��رات 
التحالف  اإن  ب��ل  وال�����ض��واري��خ،  امل�ضرية 
وخفيفة  ثقيلة  اأ���ض��ل��ح��ة  �ضحنات  �ضبط 
اأخ��رى من  واأن���واع  وق��ذائ��ف  ومتفجرات 
االأ�ضلحة خالل اأكرث من عامني من انطالق 

عا�ضفة احلزم.
وكانت اإيران ت�ضتخدم طريانها املدين 
واالأ�ضلحة  بال�ضواريخ  احلوثيني  لتزويد 
عام  احلزم"  "عا�ضفة  بداية  قبل  ما  حتى 
احلوثيني  انقالب  بعد  اإن��ه  حيث   ،2015
و�ضيطرتهم على العا�ضمة اليمنية �ضنعاء، 
اإير"،  "ماهان  خطوط  مع  اتفاقا  اأب��رم��وا 
االإي���راين مبوجبه  ال��ث��وري  اأق��ام احلر�س 

ج�ضرا جويا بني طهران و�ضنعاء.
االنقالبيني  بتزويد  اإي��ران  وا�ضتمرت 
حتت  اأ�ضلحة  من  اإليه  بحاجة  كانوا  مبا 
اإىل  االإن�ضانية  امل�ضاعدات  اإي�ضال  ذريعة 
التحالف  مقاتالت  ق�ضفت  حتى  اليمن، 
مدرج مطار �ضنعاء ملنع هبوط طائرة من 
احلزم"  "عا�ضفة  انطالق  بعيد  "ماهان"، 
لدعم ال�ضرعية يف اليمن، حيث منع طريان 
اأية طائرة اإيرانية  التحالف العربي مرور 

واأرغمها على العودة.
ال�ضابقة  االأم��ريك��ي��ة  ال�ضفرية  وك��ان��ت 
قد  ه��ي��ل��ي،  ن��ي��ك��ي  امل��ت��ح��دة،  االأمم  ل���دى 
جمل�س  من  اأجنبيًا  �ضفريًا   12 ا�ضطحبت 
 ،2018 ي��ن��اي��ر   29 يف  ج��ول��ة  يف  االأم����ن 
تثبت  التي  االأدل��ة  على  باأنف�ضهم  لالطالع 

ت�ضليح اإيران للحوثيني يف اليمن.
االأمن  جمل�س  اأع�ضاء  اإن  هيلي  وقالت 
دعوا اإىل وا�ضنطن الإطالعهم �ضخ�ضيًا على 
اأدلة مبا�ضرة "تابعة لربنامج االأ�ضلحة غري 

امل�ضروعة لوزارة الدفاع االإيرانية".
وزارة  ف��ر���ض��ت   ،2018 م���اي���و  يف 
اخلزانة االأمريكية عقوبات على 5 خرباء 
من احلر�س الثوري االإيراين لدورهم يف 
امل�ضبوقة  غري  واالأ�ضلحة  ال�ضواريخ  نقل 
االنقالبية وهم كل من مهدي  للميلي�ضيات 
وحممود  جعفري  اآق���ا  حممد  بي�ضه  اآذر 
اأمني  اآباد وجواد بردبار �ضري  باقري اظم 

و�ضيد حممد علي حداد جناد طهراين.
االأ���ض��ول  م��راق��ب��ة  ب��ي��ان مكتب  وق���ال 
ل��ل��وزارة،  التابع   )OFAC( االأجنبية 
اأي�ضا  اأن هوؤالء اخلرباء االإيرانيني قاموا 
بال�ضواريخ  متعلقة  فنية  خربات  بتقدمي 
كما  اليمن،  يف  احلوثيني  اإىل  البالي�ضتية 

غري  واالأ�ضلحة  ال�ضواريخ  بنقل  ق��ام��وا 
امل�ضبوقة لتلك امليلي�ضيات وذلك من خالل 

.)IRGC-QF( فيلق القد�س
ووفقًا للبيان قام كل من جواد بردبار 
باعتبارهما  بي�ضة  اآذر  ومهدي  اأمني  �ضري 
قياديني يف القوة اجلوية التابعة للحر�س 
الثوري، باالإ�ضافة ملحمد علي حداد جناد 
امل���ايل والتقني  ال��دع��م  ب��ت��ق��دمي  ط��ه��راين 
خدمات  اأو  �ضلع  خالل  من  والتكنولوجي 
طريق  عن  البالي�ضتية  ال�ضواريخ  تطوير 
تولت  ال��ت��ي  ل��ل��دف��اع،  اجلهاد"   " منظمة 
البحث  م�ضوؤولية   2017 يوليو   18 يف 
والتطوير لل�ضواريخ البالي�ضتية ودعمت 
ج��ه��ود ق���ادة احل��ر���س ال��ث��وري االإي����راين 
البالي�ضتية  ال�ضواريخ  ق��درات  لتح�ضني 

لدى احلوثيني.
وجعفري  باقري  اأن  البيان  يف  وج��اء 
ال�ضواريخ  مكونات  نقل  على  ي�ضرفان 

البالي�ضتية  ال�����ض��واري��خ  خ���رباء  ون�����ض��ر 
لن�ضاطات  دعمًا  املنطقة  اأنحاء  جميع  يف 

احلر�س الثوري االإيراين.
فيما ذكرت وكالة "فار�س" االإيرانية اأن 
كال من حممد اآقا جعفري وحممود باقري 
هم  اأمني،  �ضري  بردبار  وجواد  اآباد  کاظم 
يف  "غدير" لل�ضواريخ  وحدة  خرباء  من 

احلر�س الثوري.
�ضتيفن  االأمريكي  اخلزانة  وزير  وقال 
ه���وؤالء  �ضنفت  ال�����وزارة  اإن  منوت�ضني، 
بربنامج  املرتبطني  االإيرانيني  امل�ضوؤولني 
لل�ضواريخ  االإي����راين  ال��ث��وري  احل��ر���س 
احلوثيني  وتزويد  االإيرانية  البالي�ضتية 
على  ال�ضواريخ  اإطالق  من  ومتكينهم  بها 
املدن والبنية التحتية النفطية ال�ضعودية، 
يف  االإن�ضانية  االإغ��اث��ة  جهود  عطلوا  كما 
املمرات  اليمن، وهددوا حرية املالحة يف 

املائية االإقليمية الرئي�ضية.

 المجلس الدستوري الجزائري يتجه إللغاء االنتخابات

اجلزائر ــ وكاالت  
ال�ضارع  قبل  من  التاأجيل  مطالب  بني  ما 
واالإ����ض���رار ع��ل��ى اإج��رائ��ه��ا يف م��وع��ده��ا من 
االنتخابات  م�ضتقبل  يزال  ال  ال�ضلطات،  قبل 
من  الرابع  يف  املقررة  اجلزائرية  الرئا�ضية 
انتهت مهلة تقدمي  فقد  القادم غام�ضا.  يوليو 
اجلزائرية،  الرئا�ضة  النتخابات  املر�ضحني 
للمجل�س  ملفاتهم  املقبل،  يوليو  يف  املقررة 
الد�ضتوري، دون اأن يتقدم اأي مر�ضح باأوراق 
م�ضري  ب�ضاأن  الت�ضاوؤالت  يثري  مما  تر�ضيحه، 
تقدم  ع��دم  ���ض��اأن  وم��ن  املنتظر.  اال�ضتحقاق 
اأحد لالنتخابات، اأن يعزز احتماالت تاأجيلها 
بقوة، وهو ما �ضيعد انت�ضارا جديدا للحراك 
ال�ضعبي. ومل تعلن وزارة الداخلية اجلزائرية 
اأ�ضماء الذين قدموا ملفات تر�ضحهم للمجل�س 
�ضحبوا  الذين  قائمة  با�ضتثناء  الد�ضتوري، 
االنتخابات  ت��زال  وال  الر�ضح.   ا�ضتمارات 
ت�ضكل نقطة خالف حاد بني موؤيدين الإجرائها 
ل��ه��ا، ح��ي��ث ت�ضر  يف م��وع��ده��ا وم��ع��ار���ض��ني 
املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية على �ضرورة عقدها "يف 
اأقرب وقت ممكن"، بحجة تفادي دخول البالد 
فرة  انتهاء  عقب  د�ضتوري  ف��راغ  حالة  يف 

الرئي�س املوؤقت يوم التا�ضع من يوليو املقبل.
يعد خيارا مرفو�ضا بني  الطرح  لكن هذا 
اأغلب ن�ضطاء احلراك االحتجاجي، املطالبني 
اأن��ه��ا غري  ي���رون  ال��ت��ي  االن��ت��خ��اب��ات  بتاأجيل 
الرئي�س  ن��ظ��ام  رم���وز  ب��ق��اء  ظ��ل  يف  ممكنة 

املتنحي عبد العزيز بوتفليقة يف احلكم.
االنتخابات  اإجراء  اأن  يبدو  االآن،  وحتى 
ال�ضيا�ضية  الناحيتني  م��ن  مم��ك��ن  غ��ري  اأم���ر 
وال�ضخ�ضيات  االأح����زاب  فاأغلب  والتقنية، 
ال�ضيا�ضية البارزة باتت تطالب بتاأجيلها على 

اأخرى  غرار احلراك االحتجاجي، ومن جهة 
الق�ضائية  واملنظمات  البلديات  مئات  ف��اإن 
اأعلنت اأنها لن ت�ضارك يف تنظيم االنتخابات 

اأو االإ�ضراف عليها.
ويبدو تاأجيل االنتخابات هو ال�ضيناريو 
اجلزائري  النظام  اإليه  �ضيلجاأ  الذي  االأق��رب 
احلايل حتت �ضغط ال�ضارع ومعطيات االأمر 
يف  ال��ب��الد  �ضيدخل  �ضيناريو  وه��و  ال��واق��ع، 
يوليو  من  التا�ضع  بعد  د�ضتوري  فراغ  حالة 

املقبل.

فرنسا وألمانيا تدشنان االنتخابات األوروبية 
بروك�سل ـ فران�س بر�س 

فرن�ضا  يف  االق����راع  م��راك��ز  فتحت 
الختيار  الناخبني،  اأمام  اأبوابها  واأملانيا 
ال��ربمل��ان االأوروب����ي يف اليوم  اأع�����ض��اء 
االأخري للعملية االنتخابية التي انطلقت 

اخلمي�س من بريطانيا وهولندا.
وي�����ض��وت يف امل��ج��م��ل ن��اخ��ب��و 21 
االحت��اد  يف  اأع�ضاء   28 اأ�ضل  من  دول��ة 
عملية  من  االأخ��ري  اليوم  االأوروب���ي يف 

االقراع.
وتداعى 427 مليون ناخب اأوروبي 
نائبا   751 الن��ت��خ��اب  ال��ت�����ض��وي��ت  اإىل 
 5 مدتها  لوالية  االأوروب���ي  ال��ربمل��ان  يف 

�ضنوات، يوؤدون خاللها دورا حا�ضما يف 
�ضياغة القوانني االأوروبية.

املوؤ�ض�ضة  ه��ذه  ان��ت��خ��اب��ات  وتت�ضم 

تعزيز  ع��ن  ت��ك��ف  ال��ت��ي مل  االأوروب����ي����ة 
�ضالحياتها مب�ضاركة �ضعيفة عادة بلغت 

42،6% يف 2014.

ترمب: واثق بأن كيم سيفي بوعده لي
طوكيو ــ رويرتز 

ب�ضاأن  املخاوف  ترمب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  بدد 
اإطالق كوريا ال�ضمالية �ضواريخ يف االآونة االأخرية، قائال 

اإنه واثق من اأن زعيم البالد كيم جونغ اأون "�ضيفي 
بوعوده". وغرد ترامب على "توير" قائاًل : 

االأ�ضلحة  بع�س  ال�ضمالية  كوريا  "اأطلقت 
ال�ضغرية التي اأزعجت بع�س اأفراد �ضعبي 
واآخرين لكنها مل تزعجني. لدي ثقة يف اأن 

الرئي�س كيم �ضيفي بوعده يل".
الثانية  قمته  غ���ادر  ق��د  ت��رام��ب  وك���ان 

ال��ع��ام يف  ه��ذا  اأون  كيم جونغ  م��ع 
لكنه  ���ض��الم،  ات��ف��اق  دون  فيتنام 
ي���ع���ول ك���ث���ريا ع��ل��ى ع��الق��ت��ه��م��ا 
ال�����ض��خ�����ض��ي��ة، رغ����م ت�����ض��رف��ات 
يعتربها  التي  ال�ضمالية  كوريا 

اآخرون ا�ضتفزازية.
اأن  امل�����ت�����وق�����ع  وم��������ن 

املخاوف  ترامب  يناق�س 
ب�����ض��اأن ب���رام���ج ك��وري��ا 
ال�����ض��م��ال��ي��ة ال��ن��ووي��ة 

اآبي،  �ضينزو  الياباين  ال��وزراء  رئي�س  مع  وال�ضاروخية 
خالل اإقامته  احلالية يف طوكيو.

اأن وج���������اءت ت�������ض���ري���ح���ات  ب��ع��د  ت���رام���ب 
االأم��ن  م�ضت�ضار  ال������ق������وم������ي �ضرح 
ب���ول���ت���ون، االأم�������ريك�������ي ج����ون 

اإط�������������الق ب�������������اأن ع����م����ل����ي����ات 
ل����ك����وري����ا ال�����ض��واري��خ االأخ���رية 
"انتهكت  ال�����ض��م��ال��ي��ة 

ق�����رارات جم��ل�����س االأم���ن 
الدويل".
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رئي�س جمل�س االإدارة

أذرع طهران تتوجع .. وواشنطن تالحق المتورطين في هجوم بغداد
وا�سنطن ــ وكاالت  

ال�سرية  عنها  رفعت  اأم��رك��ي��ة،  ا�ستخبارية  معلومات  اأظ��ه��رت 
الأو�سط  ال�سرق  يف  طهران  من  املدعومة  امللي�سيات  اأن  م��وؤخ��را، 

تواجه اأزمة مالية نتيجة نق�ص التمويل من اجلانب الإيراين.
معلومات  فاإن  المريكية  الإخبارية  نيوز  فوك�ص  ملحطة  ووفقًا 
ح�سلت عليها ح�سريا من م�سوؤولني يف وزارة اخلارجية الأمركية 
ت�سر اإىل ت�ساوؤل موارد طهران ونفوذها داخل املنطقة، مما اأدى اإىل 

تقلي�ص عدد امللي�سيات التي يدعمها النظام الإيراين.
امليلي�سيات  جم��م��وع��ات  اإي�����ران  اأخ����رت  بينما 
على  العثور  اإىل  بحاجة  اأن��ه��ا  املنطقة  يف  ال�سيعية 

م�سادر اأخرى للدخل لأن اإيران مل تعد يف و�سع يتيح 
لها تزويدها بالأموال.

وبح�سب فوك�ص نيوز فاإن هذه التحركات تزامنت مع 
دعوات اأ�سدرها حزب الله اللبناين على و�سائل التوا�سل 

الجتماعي ودعا فيها اأن�ساره للترع بالأموال.
اأن  اأي�سا  الأم��رك��ي��ة  ال�ستخبارية  املعلومات  وتظهر 

ال�سوري ب�سار ن������ظ������ام  الرئي�ص 

الأ�سد يواجه هو الآخر نق�سا يف الوقود نتيجة العقوبات الأمركية 
اإىل ثالثة ماليني برميل �سهريا  التي قطعت ما بني مليون  الأخ��رة 

كانت اإيران تزود بها �سوريا.
نقدية  اأزم��ة  اإىل  اإي��ران  على  الأمركية  العقوبات  فر�ص  واأدى 
بارتفاع  ت�سبب  ما  قيمته  ثلثي  من  اأكرث  الإي��راين  الريال  فقدان  مع 
الأ�سعار، وبلغ املعدل الر�سمي للت�سخم 51.4 يف املئة على مدى عام 

.2018
وفى �سياق منف�سل ك�سف م�سوؤول اأمني عراقي رفيع باأن �سكوك 
الوليات املتحدة حول ا�ستهداف �سفارتها ببغداد الأ�سبوع املا�سي 

ال�سهداء" حت����وم ح����ول ف�����س��ي��ل��ني،  �سيد  "كتائب  هما 
الإم�������ام  اجلانب و"كتائب  تبّلغ  وق��د  علي"، 

العراقي بذلك.
"العربية نت" عن امل�سوؤول ون�����ق�����ل م���وق���ع 
الأم��رك��ي��ني  اأبلغوا بغداد اأي�سًا باأنهم قد اإن 

القيام بعمليات  اإىل  يلجاأون 
الف�سيلني  لأف������راد  اع��ت��ق��ال 
ثبت  ح����ال  يف  ال����ع����راق،  يف 
ال�سفارة،  ق�سف  يف  تورطهما 
ع���ل���ى غ�������رار م����ا ي����ج����ري م��ع 
اليمن،  )القاعدة( يف  جماعات 

واأكرث من مكان".
وب��ح�����س��ب امل�����س��در، 
امل�سلحة  "الف�سائل  فاإن 
اإىل  تنق�سم  ال��ع��راق  يف 
رئي�سية،  اأق�����س��ام  ث��الث��ة 
م��ن��ه��ا امل��ن��اوئ��ة لإي����ران 
ي��ك��ون  اأن  وت����رف���������ص 

العراق �ساحة لل�سراع الأمركي - الإيراين، مثل )�سرايا ال�سالم( 
اإيران،  املرتبط بعالقات وثيقة مع  ال�سدري، ومنها  للتيار  التابعة 
الآن  حتى  بنف�سها  تناأى  لكنها  احلق(،  اأهل  و)ع�سائب  )بدر(  مثل 
عن التدخل يف ال�سراع، وهناك ق�سم ثالث غر معروف ولي�ص له 
طهران  ل�سالح  ال�سراع  يف  ينخرط  اأن  وميكن  الرملان  يف  متثيل 

يف اأي حلظة".
يذكر اأن اإطالق ال�ساروخ نحو املنطقة اخل�سراء التي تعد املنطقة 
اأتى و�سط ت�ساعد  العراق،  الأمنية يف  الناحية  الأكرث حت�سينًا من 
التوترات يف اخلليج العربي بعدما اأمر البيت الأبي�ص باإر�سال �سفن 
ملواجهة  ال�سهر  من  �سابق  وق��ت  يف  املنطقة  اإىل  وم��دم��رات  حربية 

تهديد غر حمدد من اإيران.
جاءت  الأمركية  اخلطوة  اأن  اإىل  اأمركيون  م�سوؤولون  واأ�سار 
حتت  عراقية  و"ميلي�سيات  اإيران  "تهديدات" م�سدرها  خلفية  على 

�سلطة احلر�ص الثوري الإيراين".

المعارضة التركية تتعهد بتلقين أردوغان درسا لن ينساه

اأنقرة ــ وكاالت  
بلدية  برئا�سة  الفائز  املعار�سة  مر�سح  تعهد 
مدينة اإ�سطنبول الرتكية يف النتخابات املحلية 
الأخرة، اأكرم اإمام اأوغلو، بتلقني نظام الرئي�ص 
ال��الزم يف جولة  الدر�ص  اأردوغ���ان،  رجب طيب 
الإعادة لالنتخابات املقررة يوم 23 يونيو املقبل.
عقب  األقاها  كلمة  يف  املعار�سة  مر�سح  وقال 
مبنطقة  رم�ساين،  اإفطار  برنامج  يف  م�ساركته 
"الأ�سخا�ص  اإن  اإ�سطنبول  مدينة  يف  �سي�سلي 
لي�سوا  لأفكارنا،  مغايرة  اأف��ك��ارا  يتبنون  الذين 
مناف�سينا يف النتخابات، فمن الطبيعي اأن يكون 
هناك اختالف بالآراء، ومثل هوؤلء نفعل كل ما 

يف و�سعنا من اأجل ك�سبهم ل�سفنا".
�سرار  م��ن  قليلة  حفنة  ه��ن��اك  "فقط  وت��اب��ع: 

من  ه��م  اأردوغ������ان(  ل��ن��ظ��ام  اإ����س���ارة  )يف  الب�سر 
ت�سهدها  ال��ت��ي  الأو���س��اع  ه��ذه  نعي�ص  جعلونا 
الذي  ال��الزم  ال��رد  عليهم  �سرند  وه���وؤلء  تركيا، 
ي�ستحقونه من خالل �سناديق القرتاع يوم 23 

يونيو".
لالأ�سلوب  اأ���س��ف��ه  ع��ن  اأوغ��ل��و  اإم����ام  واأع����رب 
هو  لت�سويهه  ون��ظ��ام��ه،  اأردوغ����ان  يتبعه  ال��ذي 
واملعار�سة الرتكية، وقال يف هذا ال�سدد "حتى 
يف �سهر رم�سان ل يتورعون عن الكذب، وقول 

معلومات مغلوطة حتى يف �سهر ال�سدق".
�سمر  ل��دي��ه  ال��رتك��ي  "ال�سعب  اأن  واأو���س��ح 
حي ل ميكن اأن تنطلي عليه مثل هذه الأكاذيب، 
فيعي�ص على اأر�ص هذا الوطن 82 مليون اإن�سان 

تربط بينهم روابط اإن�سانية من الأعماق".

وا�ستطرد قائال: "ومن ثم فليكذب من يريد اأن 
يكذب، فكل هذه الأمور باتت ل جتدي نفعا لدى 
الأمور، وحقيقة  اأدركوا حقيقة  الذين  املواطنني 
مكا�سب  اأج���ل  م��ن  ال�����س��ف  ل�سق  ي�سعى  ن��ظ��ام 
اأمامي  اأرى  حقا  "اأنا  م�سيفا:  زائلة"،  �سيا�سية 

جمتمعا عازما على ت�سحيح امل�سار".
يف  كبرة  بخ�سارة  والتنمية  العدالة  ومني 
اأه��م  فقد  حيث  الأخ���رة،  املحلية  النتخابات 
اإ�سطنبول،  راأ�سها  وعلى  الرتكية  املدن  واأك��ر 
ال���ت���ي ف����از ب��ه��ا امل���ر����س���ح ع���ن ح����زب ال�����س��ع��ب 
مّثل هزمية  ما  اأوغ��ل��و،  اإم��ام  اأك��رم  اجلمهوري 
معنوية كبرة لأردوغان وحزبه، ملا للمدينة من 
رمزية كبرة، حيث كانت املحطة التي اأو�سلت 

اأردوغان للرئا�سة.

حفتر يعد بالعفو عمن يسلم سالحه
جدة ــ وكاالت  

تعهد قائد اجلي�ص الوطني الليبي، امل�سر الليبي خليفة 
�سفوف  يف  يقاتلون  الذين  امل�سلحني  عن  بالعفو  حفرت، 

امليلي�سيات بطرابل�ص، يف حال �سلموا اأ�سلحتهم.
دو  "لوجورنال  جم��ل��ة  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  يف  ح��ف��رت  وق����ال 
البي�ساء  الراية  رف��ع  يقبلون  "من  الفرن�سية:  دميان�ص" 
وت�سليم �سالحهم والعودة اإىل منازلهم �ساملني، لن يطاردهم 

اجلي�ص و�سيتمتعون بعفو".
واأ�ساف : بالطبع، احلل ال�سيا�سي يظل هو الهدف.. لكن 
امليلي�سيات.  على  الق�ساء  اأول  ال�سيا�سة يجب  اإىل  للعودة 
امل�سكلة يف طرابل�ص اأمنية. وطاملا ا�ستمر وجود امللي�سيات 

واملجموعات الإرهابية فيها، ل ميكن اأن حتل".
يف  والأم���ن  ال�سلم  ب�سط  يف  يتمثل  "احلل  اأن  واأك���د 
طرابل�ص واإزالة العبء الذي ت�سكله. ويف حال �سلمت هذه 
لوقف  حاجة  حتى  هناك  تكون  لن  اأ�سلحتها،  امليلي�سيات 

اطالق النار".
 وقال: "ل نريد لهذه احلرب اأن ت�ستمر، وناأمل يف حل 
�سريع"، مو�سحا اأن تنظيم انتخابات نزيهة و�سفافة يبقى 

هو الهدف.
البالد،  على وحدة  الليبي  الوطني  قائد اجلي�ص  و�سدد 
املبعوث  اإليها  اأ���س��ار  انق�سام  خماطر  على  تعليقا  وذل��ك 

الدويل غ�سان �سالمة.

السترات الصفر تعود إلى
 شوارع باريس 

باري�س ــ وكاالت 
العا�سمة  يف  التظاهر  اىل  ال�سفر  ال�����س��رتات  اأ���س��ح��اب  ع��اد 
ال��ت��وايل،  على  والع�سرين  الثامن  لالأ�سبوع  باري�ص  الفرن�سية 
اإميان  ومدينة  باري�ص  يف  ال�سغب  مكافحة  �سرطة  مع  وا�ستبكوا 
�سمايل فرن�سا وذلك مع ت�ساوؤل حجم احلركة املناه�سة للحكومة. 

وقال مكتب رئي�ص �سرطة اإميان اأن �سرطة املدينة، وهي م�سقط 
راأ�ص الرئي�ص اإميانويل ماكرون، اأطلقت الغاز امل�سيل للدموع على 
باحلجارة،  ال�سرطة  حمتجون  ر�سق  بعدما  متظاهر   1200 نحو 
وهاجموا فروع بنوك حملية، واأ�سرموا النار يف �سناديق القمامة.
واحتجزت ال�سرطة 27 �سخ�سا باملدينة. كما ا�ستبك ب�سع مئات 
اجلمهورية  و�ساحة  باري�ص  و�سط  يف  ال�سرطة  مع  املحتجني  من 

واملنطقة املحيطة بها.
ت�سكلت  التي  احلركة،  اأن  يبدو  انطالقها  من  اأ�سهر  �ستة  وبعد 
لالحتجاج على ارتفاع تكلفة املعي�سة وما تقول اإنه عدم اكرتاث من 

جانب الرئي�ص، قد فقدت زخمها.
خرجوا  متظاهر   12500 نحو  اأن  الداخلية  وزارة  وذك���رت 
بداية  منذ  اإق��ب��ال  ن�سبة  اأدن���ى  وه��ى  فرن�سا  اأن��ح��اء  يف  لل�سوارع 
�سخ�ص  األ��ف   300 من  اأك��رث  م�ساركة  �سجلت  التي  الحتجاجات 

باأنحاء البالد يف ذروتها خالل نوفمر.
واأعاقت املظاهرات، التي بداأت اعرتا�سا على زيادات �سرائب 
الوقود، م�ساعي ماكرون لطرح جدول زمني لعدد من الإ�سالحات 

واأجرته على تقدمي تنازلت مكلفة.



جدة - �سامل بكو�ش
�إفطار  حفل  �لبحر،  مقبول  ح�سن  حممد  �أق��ام 
ج��م��ع ب��ه �أف����ر�د �ل��ع��ائ��ل��ة و�لأ���س��دق��اء و�لأق����ارب 
منزله  يف  وذلك  رم�سانية  مائدة  على  و�لأحباب، 
�لعامر. وقال حممد �سعدت بح�سور �جلميع بدون 

و�ل��زم��اء  �لأخ���وة  جمع  �ل��ذي  لاإفطار  ��ستثناء 
�للقاء  �لف�سيل، وكان  �ل�سهر  و�ل�سدقاء  يف هذ� 
فر�سة للحو�ر و�لنقا�ش مع �لكل، معرب� عن �سكره 
و�سارك  ح�سر  من  وكل  �لدعوة  لتلبيتهم  للجميع 

يف هذ� �للقاء �لرم�ساين �لروحاين.

ع�سري- البالد
ح�����س��ل ر�ف�����ع ب���ن ز�ه�����ر ن�����س��ب��ان 
�ل���ع���م���اري ع��ل��ى درج�����ة �مل��اج�����س��ت��ر 
يف  �ل�سرف  مرتبة  مع  ممتاز  بتقدير 
ر�سالته  ع��ن��و�ن  وك���ان  �ل��ري��ا���س��ي��ات، 

على  قائم  مقرتح  تدريبي  "برنامج 
مهار�ت  لتنمية  �ملعزز  �ل��و�ق��ع  تقنية 
معّلمي  ل���دى  �لإب����د�ع����ي  �ل��ت��دري�����ش 
من  �لبتد�ئية"  باملرحلة  �لريا�سيات 

جامعة �مللك خالد.

مكة املكرمة - خالد بن مر�ساح

�لعربية  �لك�سافة  جمعية  ُتقيم   
�ل�����س��ع��ودي��ة خ���ال ���س��ه��ر رم�����س��ان 
�مل��ب��ارك يف �ل�����س��اح��ات �خل��ارج��ي��ة 
�لك�ساف"  "�سفرة  �مل��ك��ي  ل��ل��ح��رم 
�ملعتمرين  م��ن  �ل�سائمني  لتفطر 
و�مل�����س��ل��ني وك�����س��اف��ة �ل��ق��ط��اع��ات 
يقومون  �لذين  للجمعية  �ملختلفة 
�إىل  بالإ�سافة  �ملعتمرين،  بخدمة 
�ل���ق���ادم���ني ل��ل��ع��م��رة م���ن �ل��ك�����س��اف��ة 

و�لقادة و�لرو�د �لك�سفيني.
�خلدمة  مع�سكر  قائد  و�أو���س��ح 
�لدو�سري  بد�ح  حممد  �لرم�سانية 
جت�سيد�  متثل  �لك�سافة  �سفرة  �أن 
�لإ�سامية،  و�لأخ��وة  �ملحبة  لو�قع 
وت����ه����دف �جل���م���ع���ي���ة م����ن خ��ال��ه��ا 
ل��دى  �ل��ت��ط��وع  روح  ت��ع��م��ي��ق  �إىل 
�لك�سافني، وت�سجيعهم على �لتكافل 
�لج���ت���م���اع���ي، وحت��ق��ي��ق �أه�����د�ف 
ر�سل  �ل��ع��امل��ي  �لك�سفي  �مل�����س��روع 
�ل�سام من خال �حلو�ر و�لتقارب 

بني �ل�سعوب.

مناسبات
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 مأدبة إفطار جماعي لموظفي االيسسكو"سفرة الكشاف" لتفطير المصلين والمعتمرين
الرباط - البالد

�أقام �لدكتور �سامل بن حممد �ملالك، 
�ملدير �لعام للمنظمة �لإ�سامية للرتبية 
ماأدبة  �إي�سي�سكو   – و�لثقافة  و�لعلوم 
�لإي�سي�سكو  م��ق��ر  يف  ج��م��اع��ي  �إف��ط��ار 
ح�سره �لدكتور �أبو بكر دكوري ، رئي�ش 
�ملجل�ش �لتنفيذي لاإي�سي�سكو، م�ست�سار 
رئي�ش جمهورية بوركينافا�سو لل�سوؤون 
�لإ�سامية، و�مل�ست�سار �لقانوين للمدير 
�لعامة  و�مل��دي��رة  لاإي�سي�سكو،  �ل��ع��ام 
ل��اإي�����س��ي�����س��ك��و ، وم���دي���رو  �مل�����س��اع��دة 
�ملر�كز  وروؤ���س��اء  �لقطاعية  �مل��دي��ري��ات 
و�خت�سا�سيو  و�خل���رب�ء  �ملتخ�س�سة 
�ل��رب�م��ج و�مل��وظ��ف��ون و�مل��وظ��ف��ات يف  
�لعامة  �لإد�رة  يف  �مل�����س��ال��ح  خمتلف 

لاإي�سي�سكو.
وت���ن���درج ه���ذه �مل���ب���ادرة  يف �إط���ار 
ت��ن��ف��ي��ذ �ل����روؤي����ة �ل��ت��دب��ري��ة �حل��دي��ث��ة 
يف  �لعاملني  ب��ني  �ل��د�خ��ل��ي��ة  للعاقات 
�لإي�����س��ي�����س��ك��و �ل��ت��ي ق���رر �مل��دي��ر �ل��ع��ام 
و�لهادفة  تطبيقها  لاإي�سي�سكو  �جلديد 
�لتعاون  وتوطيد  �لتو��سل  تعزيز  �إىل 

وتقوية �لتاآخي بني �ملوظفني.

مجتمع
"الشهراني" للمرتبة الحادية عشرة 

البجالي يحصد الماجستير

���س��در ق���ر�ر م��دي��ر عام 
للمو�رد  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة 
�لعمل  ب���وز�رة  �لب�سرية 
و�ل��ت��ن��م��ي��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة، 
ب��رتق��ي��ة م�����س��اع��د م��دي��ر 
�لعمل  وز�رة  ف���رع  ع���ام 

و�ل��ت��ن��م��ي��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�ل�سهر�ين"  عاي�ش  بن  "هادي  ع�سر  مبنطقة 

للمرتبة �حلادية ع�سرة.

ح�سل �سالح بن فرج 
من�سوبي  �أح��د  �لبجايل 
تعليم �لليث على �لدرجة 
�لعلمية "�ملاج�ستر" يف 
تدري�ش  وط��رق  �ملناهج 
�لعلوم، من جامعة �مللك 

خالد باأبها.مربوك.

35 أسرة منتجة في البازار الخيري لجمعية الملك خالد النسائية 
تبوك - البالد

نظمته  �ل��ذي  �ملنتجة  �لأ�سر  ب��از�ر  فعاليات  ،على   تبوك  مبدينة  �ل�ستار  �أ�سدل 
جمعية �مللك خالد �خلرية �لن�سائية، مب�ساركة 35 �أ�سرة منتجة، وذلك مبقر �جلمعية 
�جلديد و��ستمر ملدة ثاثة �أيام. و�أو�سحت �ملديرة �لتنفيذية للجمعية نوف عوي�ش 
�لعطوي �أن �لباز�ر �خلري جاء بهدف م�ساعدة �لأ�سر �ملنتجة، و�لعمل على توفر 
ودعم  �مل��ر�أة  ومتكني  للن�ساء  ذ�تية  عمل  فر�ش  وتوفر  منتجاتها،  لت�سويق  منافذ 
�ل�سحي  �مل�ستوى  على  �لإيجابي  �لتاأثر  عن  ف�سا  و�ملجتمع،  �لأ�سرة  يف  دوره��ا 
و�لتعليمي لأفر�د �لأ�سرة، وتر�سيخ ثقافة �لعمل و�لإنتاج، ومبد�أ �لعتماد على �لذ�ت 
ورفع �مل�ستوى �لقت�سادي للم�ساركات. و�أفادت �أن �لباز�ر �حتوى على �لعديد من 
و�مل�سغولت  �ملنتجات  ت�سويق  جانب  �إىل  و�ملعرو�سات،  و�مل�سابقات  �لفعاليات 
�حلرفية و�لرت�ثية و�لن�سيج و�لتطريز و�سناعة �لبخور ونق�ش �حلناء و�ملاأكولت 

�ل�سعبية �لتي متتاز بها منطقة تبوك و�ملناطق �لأخرى.

مدير مرور جدة يقلد الرحيلي رتبته الجديدةإفطار ضم األهل واألحباب في منزل البحر

جدة - عبدالهادي املالكي
�لعميد   ، جدة  حمافظة  مرور  مدير  قلد 
�لرحيلي  يا�سر  �لعقيد  �جلميعي  �سلمان 
باملحكمة  �مل���روري���ة  �مل��ح��اك��م  ق�����س��م  م��دي��ر 
�لعامة، رتبته �جلديدة بعد �سدور مر�سوم  

يا�سر  �لعميد  عميد.  وعرب  رتبة  �إىل  ترقيته 
�لرحيلي عن �سكره و�متنانه للثقة �لكرمية، 
د�عًيا �لله – عز وجل – �أن يكون عند ح�سن 
خلدمة  �ملزيد  ب��ذل  على  يعينه  و�أن  �لظن، 

�لدين ثم �ملليك و�لوطن. 

للتواصل : 
ت�����س��ع��د �أ�����س����رة حت���ري���ر )�ل����ب����اد( مب�����س��ارك��ت��ك��م يف 
�أجلكم  م��ن  �ل�سفحة  ه��ذه  تخ�سي�ش  ومت  منا�سباتكم.. 

لإر�سال �أخبار �لأفر�ح و�ملنا�سبات على 
wr@albiladdaily.com :اإمييل
خالد بن مر�ساح

هادي ال�سهراين

�سالح البجايل

 ماجستير الرياضيات للعماري 

�لثنني 22 رم�سان 1440ه� �ملو�فق 27 مايو 2019م �ل�سنة 88 �لعدد 22647

حفل سحور البنك األهلي يجمع إعالميي جدة

جدة - خالد املري
�قام �لبنك �لأهلي بال�سر�كة مع نادي �لإعاميني �ل�سعوديني حفل �سحورهم �ل�سنوي، 
بح�سور حممد �ملري مدير مكتب �ل�سحافة و�لت�سالت �ملركزية بالبنك، وعدد كبر من 

�لإعاميني و�لإعاميات من خمتلف و�سائل �لإعام.
وعرب �أمني عام نادي �لإعاميني �ل�سعوديني �أحمد �آل عثمان عن �سكره للبنك �لأهلي 
�لتجمع  هذ�  ورعاية  لحت�سان  �ل�سنوية  مبادرته  مثمنا  للنادي  �لإ�سرت�تيجي  �ل�سريك 
�لإعامي �لكبر �لذي ي�سم نخبة �لإعاميني و�لإعاميات يف �ملنطقة، م�سرً� �ىل �همية 
مثل هذه �للقاء�ت �لتي جتمع زماء �ملهنة على مائدة و�حدة يتد�ولون من خالها �حدث 

�مل�ستجد�ت يف �ملجال �لإعامي.
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أمر ساٍم بإطالق السجناء بمناسبة عيد الفطر المبارك

هجرة عين دار

خدمة الحرم

جاءنا من وزارة الداخلية ما يلي:
انه جريا على العادة املتبعة يف العفو عن 
فقد  املبارك  الفطر  عيد  مبنا�سبة  امل�ساجني 
�سدر االمر ال�سامي رقم 19473 يف 12 - 
9 - 1385هـ باملوافقة على اطالق ال�سجناء 

الذين تنطبق عليهم التعليمات االآتية:
اوال - ال�سجناء يف حق عام لق�سايا ب�سيطة 
واملهاو�سات  االخالقية  واجلنح  كال�ستائم 
التي مل ت�سفر عن ا�سابات بليغة او وفيات 
يفرج عنهم مع اخذ التعهد بعدم العودة.
ثانيا - ال�سائقون ب�سبب حوادث الده�س 
واالنقالب واال�سطدام ومل ت�سفر حوادثهم 

تلف  او  بليغة  ك�سور  او  وفــيــات  عــن 
ع�سو يعفون عما بقى من املدة ويطلقون 
اع�ساره يعامل  بكفالة معتربة ومن ثبت 

بتعليمات املع�رسين.
ثالثا - ال�سجناء يف الق�سايا امل�سكرات ينفذ 
من  �سارح  ويطلق  �رسعا  عليهم  تقرر  ما 

ام�سى اربعة اخما�س املدة.
التي  اخلا�سة  احلــقــوق  �سجناء   - رابــعــا 
وثبت  تالعب  او  حتايل  عــن  تن�ساأ  مل 
اع�سارهم �رسعا يطلقون بكفالة قوية للعمل 
والت�سديد بن�سبة ثالثني باملائة من دخلهم 

�سهريا ح�سب تعليمات املع�رسين.

مكة - مكتب البالد
امتت  والهاتف  والــربق  الربيد  م�سلحة 
 - بــلــدة  يف  للربيد  املكتب  افتتاح 
هجرة  عني دار - الواقعة بني الظهران 

واالح�ساء.
املكتب  هذا  بتزويد  قامت  امل�سلحة 
بجميع اال�ستعدادات الالزمة حيث بداأ 
يف ا�ستقبال وتوزيع الر�سائل الربيدية.

مكة - مكتب البالد:
عبدالقادر  ال�سيد  احلــرم  ادارة  مدير 
جميع  مع  اجتماعا  عقد  احلــرم  نائب 
احلــرم..  خدمة  فرق  وروؤ�ــســاء  املراقبني 

حثهم فيه على موا�سلة العمل ليل نهار 
يخلفها  التي  واالوراق  الف�سالت  جلمع 
كل  مغرب  بعد  اال�سف  مع  امل�سلون 

يوم بامل�سجد احلرام.

�صورة من التاريخ 

ال�شرافة 



إيران وإسرائيل .. سمن على عسل
بني  املتجذرة  العالقات  عن  احلديث  يطول 
اإ�سرائيل  وحاخامات  جهة،  من  اإي��ران  ماليل 
م��ن ج��ه��ة اأخ����رى، ول���ن ي��ح��ت��ار ع��اق��ل م��درك 
القائمة  امل��ت��ب��ادل��ة  امل�����س��ال��ح  ح��ج��م  مب��ع��رف��ة 
العام  اإىل  يعود  طويل  زمن  منذ  التقية  على 
مبكا�سب  واملرتبطة  اجلانبني  بني  1979م 
خلطط  وف��ق��ا  �سلفا  عليها  وم��ت��ف��ق  منتظرة 
ت�ست�سرف  ت��ن��ف��ي��ذي��ة  واخ�����رى  ت�����س��ري��ع��ي��ة 
واملهام  الأدوار  املنطقة وت�ستح�سر  م�ستقبل 
دورية  مراجعات  بل  مكثفة،  عرب ور�ش عمل 
راأ�سي  وا���س��راف  بعلم  اإي���ران  يهود  يقودها 
وبع�ش  ونتنياهو"،  "خامنئي  ال�سلطة 
�سمي  فيما  املتخ�س�سة  ال�سيا�سية  اللجان 
التقا�سم  ملف  للحق  وه��و  ال��ت��ق��ارب،  مبلف 
عليه  يطلق  ال���ذي  الفقيه  ال���ويل  فمن�سب   ،
مت  التلطيف  ب��اب  م��ن  الع��ل��ى  املر�سد  اي�سا 
الدينية  ال�سلطتني  ب��ني  للجمع  ا�ستحداثه 
وال�سيا�سية يف ايران لتحقيق اهداف بعيدة 
املدى واأخرى متهد للمبتغى واملقا�سد مبربر 
املنتظر  املهدي  لالإمام  نائب  لوجود  احلاجة 
على اأن املر�سد الأعلى او الويل الفقيه متعهد 
خروجه  ح��ني  للمنتظر  ال�سلطتني  بت�سليم 
وهو الأمر املحر�ش على عمل ي�سمن �سيطرة 
حتقيق  الأخ���رى  هي  ت�سمن  وا�سعة  �ساملة 
الذي مت  املعتقد  املنتظر وفق  �سروط خروج 
امل�ساجد  قيام  املاليل  جرم  ولهذا  ا�ستثماره، 
لإ�سرت�ساء  اليهودية  املعابد  قيام  و�سهلوا 

اإ�سرائيل وال�سيطان الأكرب.
ولكي ت�سمن الدولة ا�ستمرار خططها بتمثيل 
ثابت يعطل كافة القرارات غري املتجان�سة مع 
وقناعات  اأه��واء  مع  ويتوافق  الثوري  الفكر 
املاليل ويرتفع ل�سن الحكام بل يرتقي فوق 
حت�سني  مت  ف��ق��د  ال�����س��الح��ي��ات  جميع  ه��ام��ة 
�سناعة  اجنحة  حت�سني  مت  مثلما  امل��ر���س��د 
م�سئوليات  ذات  متدرجة  مبجال�ش  ال��ق��رار 
خمتلفة لإجناز هدف واحد ي�سب يف �سيانة 
على  ي��ق��وم  املقا�سد  مك�سوف  ث���وري  ن��ظ��ام 
يف  الديني  واملقام  ال�سيا�سي  املن�سب  دم��ج 
لتحقيق  واح��د  �سخ�ش  وبيد  واح��د  من�سب 
قيام  راأ�سها  وعلى  وال���روؤى  التطلعات  كافة 
ام��رباط��وري��ة ف��ار���ش ح��ت��ى ل��و ادع���ى الأم���ر 
التحالف مع ابلي�ش فلي�ش هناك على الطالق 
ما مينع ا�سحاب القرار يف ايران من التحالف 
وقد  املقا�سد.  لتحقيق  وغريها  ا�سرائيل  مع 
بداأ التمهيد باإ�سعال فتيل الطائفية التي كانت 
و�سول  قبل  اختفت  اأنها  ظننا  حتى  خافتة 

اخلميني لأر�ش ايران يف اعقاب �سقوط حكم 
الذي  املخطط  بتنفيذ  املاليل  و�سروع  ال�ساه 
دارت  التي  باحلرب  متاأثرا  البدء  يف  تاأخر 
العراق وايران وثبت من خاللها  رحاها بني 
على  اليراين  اجلي�ش  قوى  وخوار  ه�سا�سة 

مدار ثماين �سنوات.
املمتد  احل�����س��اري  اي����ران  ارث  اأن  �سحيح 
مل��غ��ام��رات غري  ق��د تعر�ش  ب��ال��ق��دم  وامل��وغ��ل 
حم�سوبة قدميا وحديثا لكن الكرث �سحة اأن 
فار�ش  اإمرباطورية  وترميم  �سيانة  هاج�ش 
وقيام  الوجدان  يف  متجذرا  قائما  حلما  ظل 
التي �سادت ثم بادت على  تلك المرباطورية 
النظمة  لتحديث  املوؤدية  الدوافع  اهم  راأ�ش 
والقب�ش على ال�سلطة من خالل فئة دون بقية 
الفئات فيما يحقق الهداف بالإ�سافة لإ�سغال 
ال���داخ���ل ب��ال��ه��روب مل�����س��اغ��ب��ة اخل�����ارج عرب 
العداء  من  هالة  وخلق  امليلي�سيات  تاأ�سي�ش 
وت�سطيح  املذهبية  اإ�سعال  خالل  من  املفتعل 
م�سوهة  العامة  اف��ع��ال  ب��ات��ت  حتى  العقول 

لالإ�سالم وامل�سلمني يف كافة بقاع الأر�ش.
الو�سول  �سبيل  يف  ه��ذا  عند  احل��ال  يقف  مل 
الوثيقة بني  فالعالقات  �سلفا  املر�سوم  للهدف 
لوج�ستية  بعالقة  مدعومة  واي��ران  ا�سرائيل 
على  ي��ق��وم  ا���س��ت��ع��م��اري  ب��ع��د  ذات  مم��اث��ل��ة 
وتهيئة  وامل��ن��او���س��ات  اخل��الف��ات  ا�ستثمار 
ت�سد"  "بفرق  ع��رف  م��ا  وت��اأج��ي��ج  الفرائ�ش 
لتكوين  ا�ستغالله  يتم  ديني  بعد  اىل  ا�سافة 
م��ن��ظ��م��ات وج��م��اع��ات متطرفة  م��ع  ع��الق��ات 
ال���س��ا���س��ي��ة  ب��ال��رتك��ي��ب��ة  ع��الق��ة  ذات  لي�ست 
لنظام احلكم يف ايران ال ان تقاطع امل�سالح 
اآجل  غري  عاجال  الفنت  فتيل  ا�سعال  ورغبة 
تلك  مع  العالقات  لتوثيق  املاليل  لتودد  اأدى 
ومتويلها،  ودعمها  تاأ�سي�سها  بل  املنظمات 
ف��ق��دم امل����اليل ع��رو���س��ا ، م��غ��ري��ة وا���س��ب��ح 
القاعدة  لأع�ساء  حا�سنا  الي���راين  ال���رتاب 
يجدوها  مل  حلا�سنة  امل��ح��ت��اج��ني  وداع�����ش 
ه��وؤلء  عند  تتوقف  مل  ال��ت��ي  ط��ه��ران  يف  ال 

خمطط  جن��اح  ل�سمان  ال�ساعية  وه��ي  فقط 
ت�����س��دي��ر ال���ث���ورة وال��ف��و���س��ى ب��ال��ع��م��ل على 
ا�ستثمار فقدان الأمن يف ا�سرت�ساء الف�سائل 
متادت  ثم   ، ودعمها  لها  والتودد  واملنظمات 
الرئي�ش  املخطط  لتنفيذ  نفوذها  ليمتد  ايران 
حيث  من  مماثلة  اطماع  ذات  دول  ل�ستمالة 
واخ��رى  التاريخي  والإرث  والهيئة  ال�سكل 
التقزمي �ساعرة بالنق�ش  غارقة يف هواج�ش 
التبذير  ح��د  م��ال��ي��ا  م��رتف��ة  للت�سخم  ت��واق��ة 
وتركيا  ال��دوح��ة  ب��خ��داع  امل��ع��م��م��ون  فنجح 
ك��ادوا  ان  بعد  ال��دول  ع�سرات  مع  واخفقوا 
القاهرة قلب  اأن ي�سقطوا  الله -  - لول لطف 
العروبة ابان حكم الخوان الق�سري والفا�سل 
ال��ف��ط��ن ملخطط  ، ول��ع��ل احل�����س��ي��ف امل��ت��اب��ع 
امل���اليل ق��د ك�سف ح��ج��م ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري 
ابيب  وت��ل  طهران  بني  ال�سناعي  والتعاون 
وهي  الجتماعات  قاعات  عيناه  و�سافحت 
اأذنيه  و�سنفت  اجلانبني  من  باملعممني  تعج 
�ساكلة  على  اجل��وف��اء  العلنية  بال�سعارات 
"املوت لأمريكا � املوت لإ�سرائيل " فتل ابيب 
اليرانية  امل��داف��ع  ف��وه��ات  ع��ن  تبعد  ل  التي 
تنعم  �سوريا  جبال  �سفوح  على  املن�سوبة 
بالأمن والطماأنينة مل تطلق ايران باجتاهها 
طلقة واحدة فيما متت ا�ستباحة دماء العرب 
امل�سلمني يف كل مكان من خالل وكالء طهران 
 ، ال��ق��ارات  عابرة  وميلي�سياتهم  املنطقة  يف 
املنطقة  تفخيخ  على  العزم  فاملعممون عقدوا 
لي�سبحوا  ابنائها  ايدي  الزناد يف  وو�سعوا 
اي��ران  م��اليل  اط��م��اع  توقدها  ل��ن��ريان  حطبا 
ال�ستقرار  ي�سرب  مقيت  طائفي  تاأجيج  عرب 
الأم��ة  اح��الم  على  ويق�سي  التنمية  وي��وؤخ��ر 

بحياة اآمنة.
خامنئي  مبتغى  حتقيق  يف  اي��ران  تنجح  لن 
امل���ج���ايف ل��ل��ف��ط��رة الن�����س��ان��ي��ة يف اع��ق��اب 
املعي�سية  ل��ل��ف��وارق  الي��ران��ي��ني  ا�ست�سعار 
والأمني  امل��ايل  للعبث  وادراك��ه��م  ال�سا�سعة 
خا�سة ان ثروات املاليل تت�سخم ب�سكل لفت 
حتى جتاوزت مئات املليارات من الدولرات 
 ، الفقر  خط  حتت  اي��ران  ابناء  يعي�ش  فيما 
ولهذا توالت املظاهرات التي تقمع بوح�سية 
وتعالت ال�سوات تنادي باخلروج من العامل 
العربي واللتفات للداخل اليراين و�سينجح 
�سدور  على  جثمت  بلوى  باقتالع  ال�سعب 
تتحقق  ول��ن  العاجل  القريب  يف  الإيرانيني 
احالم الناقمني على ال�سالم وامل�سلمني التي 
وتتوعد  تهدد  ممقوتة  �سوتية  ظواهر  ظلت 

زيف  يك�سف  اأن  وتعاىل  �سبحانه  الله  اأراد 
احلوثيني وادعاءاتهم الباطلة وزعمهم باأنهم 
و�سوء  باأنف�سهم  للعامل  ليثبتوا  الله  اأن�سار 

اأعمالهم باأنهم اأن�سار ال�سيطان !
البال�ستية  ال�����س��واري��خ  ي��ط��ل��ق��ون  ف��ع��ن��دم��ا 
ف��اإمن��ا  امل��ك��رم��ة  الإي��ران��ي��ة ع��ل��ى منطقة م��ك��ة 
يوؤكدون مبا ل يدع جماًل لل�سك باأنهم يعملون 

�سد الإ�سالم وامل�سلمني.
وع���ن���دم���ا ن��ح��ل��ل دواف���ع���ه���م لإط�������الق ه���ذه 
الف�سيل حتديدًا  ال�سهر  ال�سواريخ ويف هذا 
، جند اأن من اأهم اأهدافهم ال�سيطانية اخلبيثة 
حم��اول��ة اإث����ارة ال��رع��ب واإدخ�����ال ال��ف��زع يف 
ل  حتى   ، ال��دول  جميع  من  امل�سلمني  نفو�ش 
يتجهون اإىل بيت الله احلرام لأداء الفرائ�ش 
على  يحر�سون  الكثريين  واأن  خ�سو�سًا   ،
وكاأنهم   . الكرمي  ال�سهر  هذا  يف  العمرة  اأداء 
ال�سعرية  �سيعطلون  ال��ب��ائ�����ش  ال��ف��ع��ل  ب��ه��ذا 
والإف��ال���ش  العقلي  ال��غ��ب��اء  منتهى  وه���ذا   ،
يقيمون  فهم   ! الع�سكري  واجلهل  ال�سيا�سي 
واأع��داء  الله  اأع��داء  باأنهم  تلو احلجة  احلجة 
العبادات  الدين. من واقع حر�سهم على منع 

 ، امل��وا���س��م  وب��ال��ذات يف  البيت احل���رام  عند 
ملن  الت�سرف  وف��داح��ة  الفعل  �سناعة  لتظهر 

يّدعون اأنهم اأن�سار الله.
اأحد  على  تخفى  ل  التي  احلقيقة  كانت  واإن 
بقيوا  طاملا   ، امل�سلمني  اأم��ر  يعنيهم  ل  ب��اأن��ه 
والتي  لطهران  الرخي�سة  الأدوات  اإح���دى 
ملا  وت��وج��ي��ه��ه��م  اأه��داف��ه��ا  لتحقيق  حت��رك��ه��م 
يخدم م�ساحلها -رامية م�سالح اليمن عر�ش 
بتبعية  ق��ب��ل  م��ن  اأع��ل��ن��ت  اأن  ب��ع��د  احل��ائ��ط- 
كبار  اأح��د  ل�سان  على  ج��اء  كما   ، لها  �سنعاء 

م�سوؤوليها.
اليمني  ال�سعب  على  كثريًا  اللوم  يقع  وهنا 

للفر�ش  اأر����س���ه  ا�ستبيحت  ال���ذي  الأ���س��ي��ل 
و�ساعت  الكرامة  انتهكت  حيث   . وعمالئهم 

ال�سهامة عندما قبلوا بهذا الهوان.
اليمانية  احلكمة  غابت  هل  نت�ساءل  زلنا  ول 
؟ وهل �ساعت الأ�سالة العربية ؟ وهل ماتت 

الروح الإ�سالمية ال�سحيحة ؟ 
اأ�سئلة موجهة لل�سعب العربي اليمني الغيور 
غفوته  من  �سي�سحو  باأنه  يقني  على  فنحن   ،
 . هويته  و�سي�ستعيد  اأرومته  عن  و�سيبحث 

ولن يقبل اأن تكون له تبعية فار�سية .
�سيعرفونها  التي  احلقيقة  عنهم  غابت  فقد 
جيدًا باأن اململكة العربية ال�سعودية تقف يف 
حلمايتهم  وت�سعى  اأجلهم  من  وتعمل  �سفهم 
وقومي  دي��ن��ي  مطلب  لل�سرعية  فدعمها   ..
حكامها  اأن  مت��ام��ًا  و�سيدركون   . واإن�����س��اين 
وحكمة  ب��ال��غ  ب��ه��دوء  يتعاملون  الأ���س��او���ش 

نادرة،حر�سًا على �سالمة ال�سعب اليمني.   
وال��ك��ل ي��ع��ل��م م��ن ���س��ع��دة اإىل ط��ه��ران ب��اأن 
ال�سعودية اإذا �سربت اأوجعت ، لكنها حتر�ش 
كثريًا على اإنقاذ اليمنيني من عبث احلوثيني .

 واأزلم املاليل واإخوان ال�سياطني .

اأي عمل حياتي، هو  الإن�سان  اأن ميار�ش  عيبًا  لي�ش 
يف مقدوره وفهمه لي�سد من خالله متطلباته املعي�سية 
واحلياتية، بدًل من اأن يظل عالة على غريه، ويعي�ش 
على  ق��ادر  وه��و  املكروهة،  والبطالة  اململ،  ال��ف��راغ 
املنا�سب،  ال�سريف  العمل  ط��ري��ق  ع��ن  رزق���ه  ك�سب 
والفقراء  العجزة  من  امل�ستحقني  مزاحمة  من  ب��دًل 
واملحتاجني عند اأبواب اجلمعيات اخلريية وغريها.

ال��ب��ع�����ش م��ن��ا ول��الأ���س��ف رغ���م ق���درت���ه ع��ل��ى العمل 
بنف�سه  يناأى  ال�سهري،  لرفع ن�سبة مدخوله  وحاجته 
وخ��ج��اًل(،  )ا�ستحياًء  الأع��م��ال  بع�ش  ممار�سة  ع��ن 

والبع�ش الآخر عك�ش هوؤلء )ب�سرًا ... وب�سريًة(.
علم  على  كنت  هنا حالتني،  اأورد  وللعربة والعتبار 

بهما، لال�ستدلل ل للح�سر:
وه��و  وت��ق��اع��د  يل  ج�����ارًا  ك����ان  ���س��اح��ب��ه��ا  الأوىل: 
ل  التقاعدي  خم�س�سه  اأن  راأى  وق��د  جيدة،  ب�سحة 

ي��ف��ي مب�����س��اري��ف اأ���س��رت��ه، 
وامتهن  ���س��ي��ارة،  فا�سرتى 
ح���رف���ة )����س���ائ���ق ت��اك�����س��ي( 
�سبياًل  وكانت  فيها،  ووف��ق 
ل�����س����ت����ق����راره احل���ي���ات���ي 
واملعي�سي بكل املقايي�ش؟؟!

والثانية: كنت م�سافرًا ذات 
م���رة، ووق��ف��ت اأم���ام اإح��دى 
ال���ك���اف���ت���ريي���ات ال�����س��غ��رية 
امل��ن��ت�����س��رة ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ، 

م�سويًا  وعذقًا  ال�ساي  من  كوبًا  اإحداها  من  فاأخذت 
من حب الذرة، وجل�ست بجانب �ساحبها، وكان �سابًا 
لطيفًا يف تعامله مع امل�سافرين، وتبدوا على حمياه 
احلياة  ظروف  اأمام  وال�سمود  والع�سامية،  النباهة 

وق�سوة الأيام؟

قلت له من اأي القبائل اأنت: 
الطائف،  �سواحي  من  ق��ال 
ت���خ���رج���ت م�����ن اجل���ام���ع���ة 
مل  ����س���ن���وات  ب�������س���ع  ويل 
اأح�����ظ ب��وظ��ي��ف��ة ب��ع��د ويل 
اأ���س��رة اأن���ا امل�����س��وؤول عنها 
ب��ع��د وف�����اة ال���وال���د رح��م��ه 
ال���ل���ه، وق����د اح���رتف���ت ه��ذه 
لأكمل  تخرجي  منذ  املهنة 
ال�����س��ه��ري  خم�س�سنا  ب��ه��ا 

ال�سئيل.
ورحمة  والدتي  بدعاء  ثم  وكرمه،  الله  من  وبف�سل 
التي  املهنة،  ه��ذه  يف  جنحت  فقد  الأي��ت��ام،  باأخوتي 
كانت �سببًا يف ا�ستقرارنا احلياتي واملعي�سي ب�سكل 

مقبول ومطمئن واحلمد لله.

العزمية،  وقوة  الطموحة،  ال��روح  هذه  فيه  فاأكربت 
وال�سعور بامل�سوؤولية .. اأمتنى من كل �ساب القتداء 
قول  ينطبق  مثله  ويف  وع�ساميته.  كفاحه  يف  ب��ه، 

القائل
�سب�����اب قن�����������ع ل خري فيه������م

                                    وبورك يف ال�سباب الطاحمينا
– يف  – اأيدها الله  خامتة: كلنا يدرك جهود الدولة 
حتقيقًا  وال�سابات  لل�سباب  الوظيفية  الفر�ش  توفري 
على  اأخ��ريًا  ثمارها  ظهرت  والتي   )2030( لروؤية 
للر�سا  ي��دع��و  ب�سكل  واخل��ا���ش  ال��ع��ام  امل�ستويني 
والط��م��ئ��ن��ان وم���ا زال���ت ج��ه��وده��ا يف ه���ذا امل��ج��ال 
الله واأعانها وحماها و�سعبها  اأعزها  دائبة ومثمرة، 

وحكامها من كل �سوء ومكروه.
 وبالله التوفيق ،،، 

Ali.kodran7007@gmail.com
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ملحمة البناء 
والعطاء.. بين 

طويق وعنان السماء

عبد النا�صر بن علي الكرت

علي خ�صران القرين

بقلم : حممد اجلهني

عواطف دوح 
اللواء الركن م. الدكتور

بندر بن عبد اهلل بن تركي اآل �صعود

الحوثيون يثبتون أنهم أعداء الدين !!

صور اجتماعية

الأمري حممد  امللكي  ال�سمو  اأخي �ساحب  لأحاديث  املتتبع  يالحظ 
بن �سلمان بن عبد العزيز، ويل العهد، نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء، 
الله ورعاه، و�سدد على طريق اخلري خطاه،  الدفاع، حفظه  وزير 
اأن  وحم��اوري��ه  وم�ساهديه  مل�ستمعيه  ي��وؤك��د  دائ��م��ا  اأن��ه  ول��ق��اءات��ه 
وقوتها  ثباتها  يف  حتاكي  را�سخة،  قوية  ثابتة  ال�سعوديني  همة 
لن تتزحزح حتى  ذلك:  اأكرث من  بل  ثبات جبل طويق،  ور�سوخها 

اإن تزحزح طويق عن مكانه.
لتتبواأ  بها  والنهو�ش  وتطويرها  وتنميتها  لبالدهم  طموحهم  اأما 
مركزها املتقدم امل�ستحق بني  م�ساف الدول ال�سناعية الكربى يف 

العامل، فهو عنان ال�سماء. 
الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  لأخي  �سهرية  مبقولة  هذا  ويذكرين 
خالد بن �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود، نائب وزير الدفاع، اإذ قال 
اأحد  لدى وا�سنطن يف  ال�سريفني  كان �سفريا خلادم احلرمني  يوم 
اأحاديثه لالإعالم، عبارة ذكية جامعة �ساملة، اأجدها معربة ب�سدق 
عن حب ال�سعوديني لبالدهم وحر�سهم على خدمتها والدفاع عنها 
والذود عن حيا�سها بكل غال ونفي�ش، اإذ يقول: )يعمل ال�سعوديون 

من اأجل تنمية بالدهم وتطويرها لأنهم يحبونها(.
واإذا ا�ست�سحبنا مع هذا مقولة اأخي ويل العهد ال�سهرية اأي�سا يف 
عام  فريدمان  توما�ش  ال�سهري  الأمريكي  الكاتب  مع  ال�سهري  لقائه 
اأنه  اأخ�سى  لأنني  اأمري،  من  عجلة  يف  )اإنني  يقول:  اإذ  2017م، 
يف يوم وفاتي �ساأموت دون اأن اأحقق ما يدور يف ذهني لوطني(، 
من  الطفيليني  على  دائما  كعادته  احلا�سم  احل��ازم  رده  اإىل  اإ�سافة 
خرينا  م�سرية  تعطيل  عبثا  يحاولون  الذين  الإعالمنجية  مرتزقة 
القا�سدة، اإذ يقول: )ل يهمني كيف ينظر العامل اإيل، بقدر ما يهمني 
يخدم  اأمر  فاأي  ال�سعودي.  وال�سعب  البالد  م�سلحة  يف  ي�سب  ما 
بغ�ش  ق��وة،  بكل  �ساأفعله  ال�سعودية،  والدولة  ال�سعودي  ال�سعب 

النظر عن النطباعات التي يخلفها عني(.
احلا�سمة  احلازمة  القاطعة  الأق��وال  تلك  ن�ستح�سر  عندما  اأق��ول: 
عجلة  يف  الهمام  القائد  ه��ذا  مل��اذا  يقينا  ن��درك  القوية،  الوا�سحة 
انكبابه على  عليه من كرثة  ن�سفق  اأ�سبحنا  اأننا  لدرجة  اأم��ره،  من 
العمل �سباح م�ساء. فكلنا نذكر  على �سبيل املثال من قريب جدا اأن 
اأي يف �ستة وثالثني  اليوم،  الكرمي يف يوم واحد ون�سف  �سموه 
املدينة  منطقة  يف  العال  روؤي��ة  قدم  املت�سل،  العمل  من  فقط  �ساعة 
مبنطقة  راب��غ  حمافظة  يف  الله  عبد  امللك  ميناء  د�سن  ثم  املنورة، 
املكرمة  مكة  لتطوير  امللكية  الهيئة  جمل�ش  وتراأ�ش  املكرمة،  مكة 
وامل�ساعر املقد�سة، ثم زار احلرم املكي ال�سريف متفقدا م�سروعات 
به  القيام  على  يقوى  ل  عظيم  وعمل  جبار  جهد  فهذا  التو�سعة.. 
لبالدهم  الأوفياء  ال�سرفاء  الأف��ذاذ  والأبطال  العظماء  الرجال  اإل 
و�سعبهم، الذين ي�سابقون الزمن قول ي�سدقه الفعل لتحقيق اأق�سى 

ما ي�ستطيعون مما يحلمون به للبالد والعباد.
اأن �سمو  واحلقيقة، يدرك كل متابع من�سف لالأو�ساع يف املنطقة، 
اأخي ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان، حقق خالل هذين العامني 
ال�ساد�ش  ال�سعيد  الأرب��ع��اء  ي��وم  العهد  ولي��ة  من�سب  ت�سلمه  منذ 
للحادي  امل��واف��ق  1438ه�،  ع��ام  امل��ب��ارك  رم�سان  من  والع�سرين 
حقق  �سموه  اأن  املتابع  يدرك  2017م،  عام  يونيو  من  والع�سرين 
اجنازات عظيمة لبالده ول�سعبه، بل للمنطقة وللعامل اأجمع، بتوجيه 
احلرمنب  خ��ادم  اجلميع  وال��د  �سيدي  ركبنا  وح��ادي  م�سريتنا  قائد 
ال�سريفني مليك البالد املفدى �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود، حفظه 
الله ورعاه و�سدد على طريق اخلري خطاه، حمققا مكت�سبات يعجز 
اآخرون كرث عن حتقيقها يف عقدين من الزمن؛ لأن طموحه هو عنان 

ال�سماء، وهمته را�سخة مثل جبل طويق، ل تفرت اأبدًا.
وتنفيذ  الوطني  التحول  لربنامج  متابعته  خ��الل  م��ن  فا�ستطاع 
�سموه  هند�سها  التي   )2030( الذكية  الطموحة  روؤيتنا  برامج 
اإ�سالحية  خطوات  حتقيق  العارف،  القت�سادي  بعبقرية  الكرمي 
وا�سعة �ساملة يف جميع املجالت، من اإعادة لهيكلة الدولة، حماربة 
للف�ساد، تطوير للقدرات القت�سادية، اأكدت مبا ل يدع جمال لل�سك 
م�سدرا  للنفط  الرتهان  وع��دم  دخلنا  م�سادر  تنويع  على  قدرتنا 

وحيدا لدخلنا القومي، ب�سهادة اإجناز اأ�سخم.
خطة اإ�سرتاتيجية يف تاريخ اململكة تهدف لإعادة هيكلة القت�ساد 
الوطني لتنويع م�سادر الدخل على اأ�س�ش علمية حديثة، اإذ يكفينا 
فخرا اأن خرباء القت�ساد العامليني �سبهوا م�سروع نيوم القت�سادي 
الهائل  القت�سادي  مار�سال  مب�سروع  وحده  العاملي  ال�ستثماري 
لإعادة تعمري اأوروبا بعد نهاية احلرب العاملية الثانية. وبلغ حجم 
املرتبة  واحتلينا  اأمريكي،  دولر  مليار   )750( اليوم  اقت�سادنا 
ال�سيادية  ال�سناديق  امتالك  حيث  من  العامل  م�ستوى  على  الثالثة 
الثانية عامليا من حيث  ب )900( مليار دولر. وجئنا يف املرتبة 
قيمة  برميل، وقدرت  مليار   )270( النفطي ب  الحتياطي  امتالك 

ثرواتنا الطبيعية ب )35( تريليون دولر.
ال�سيا�سية،  ال�سعد:  ك��اف��ة  على  هائلة  ق��ف��زات  لتحقيق  اإ���س��اف��ة 
التي  والثقافية  الرتفيهية  الريا�سية،  الجتماعية،  الع�سكرية، 
مرة  لأول  مثال،  الع�سكري  املجال  ففي  خا�سة.  وزارة  لها  اأن�سئت 
يف التاريخ احلديث يتمكن امل�سلمون من ت�سكيل حتالف ع�سكري 
اإ�سالمي من اأكرث من اأربعني دولة، يكون مقره الريا�ش، هذا ف�سال 
احلربي  الت�سنيع  ع�سر  ودخولنا  الع�سكرية  قدراتنا  تطوير  عن 
العزيزة  بالدنا  حتويل  ثم  ومن  الع�سكرية،  ال�سناعات  وتوطني 
رائدة  �سناعية  قوة  اإىل  ب��الد،  الدنيا  يف  مثلها  لي�ش  التي  الغالية 
ومن�سة لوج�ستية عاملية. فقد بداأت الب�سائر ترتى، اإذ د�سن �سموه 
الكرمي اأول طائرة حربية من طراز هوك مت جتميعها وت�سنيع عدد 
اجلوية،  للحرب  مركزا  واأ�س�ش  وطنية،  باأيد  حمليا  اأجزائها  من 
ف�سال عن اهتمام �سموه الكرمي با�ستعداد بالدنا ملواجهة ال�سراع 
ال�سيرباين الإقليمي املبا�سر يف نطاقها اجليواإ�سرتاتيجي لتن�سم 
اإىل قائمة اأربعني دولة فقط يف العامل هي التي متتلك اليوم قدرات 
ي�سكله  اأ�سبح  ملا  الكرمي  �سموه  من  اإدراك���ا  متفاوتة،  �سيربانية 
تعرتف  ل  خفية  حل��رب  جديد  م�سرح  م��ن  وال�سيرباين  الف�ساء 
الهيئة  تاأ�سي�ش  مت  ولهذا  للدول.  واجلغرافية  ال�سيا�سية  باحلدود 
التي   )2030( روؤيتنا  لأهداف  تنفيذا  ال�سيرباين  لالأمن  الوطنية 
ال�سيرباين حتقق  الأمن  لتاأ�سي�ش �سناعة وطنية يف جمال  تهدف 
الإلكرتونية  الوطنية  �سبكتنا  وحتمي  املجال،  هذا  يف  الريادة  لنا 

من الأعداء.

تونس.. وجهة 
سياحية وتمازج 

حضاري فريد

وال�سحراء،  البحر  النقي،  وال��ه��واء  ال��زرق��اء  ال�سماء  تون�ش 
جماله  عن  الكل  يتحدث  بلد   ق�سة  باملا�سي  احلا�سر  ومزيج 
عرب  عليها  تعاقبت  وثقافية  تاريخية  ح�سارات  ويحت�سن 
الع�سور اأ�سفت عليها رونقًا جمياًل تتباهى به وهي التي اأنعم 
اإىل  جنوبها جتعل منها  الله عليها مبناظر خالبة من �سمالها 

بلدًا �سياحيًا بامتياز.  
ول تقت�سر ال�سياحة يف تون�ش على التمتع بالبحر وال�سم�ش 
اأ���س��ب��ه  ال�����س��ائ��ح رح��ل��ة  ف��ي��ه��ا  وب���ج���ولت ���س��ح��راوي��ة يعي�ش 
عن  تتميز  جتعلها  اأخرى  �سياحية  مقومات  فلتون�ش  باخليال 
الطبخ  يف  وميزاتها  خ�سو�سيتها  جهة  فلكل  البلدان   باقي 
وال�سناعات التقليدية والطراز املعماري املميز  فنابل وجربة 
تتميزان ب�سناعة الفخار اأما الزينة وال�سجاد فقد ا�ستهرت بهما 
مدينة القريوان عا�سمة الغالبة، والزائر لهذه املدن التون�سية 
و غريها  ي�ستم عبق احل�سارات التي مرت بها و يتح�س�ش ما 

تركه ال�سابقون من فنون و �سناعات. 
اأما املطبخ التون�سي فهو متميز يعك�ش الثقافة العربية الرببرية 
لل�سعب  العربية  التقاليد  من  م�ستمد  طبخ  اأ�سلوب  الأ�سيلة 
التون�سي و هو خال�سة ثقافات متعددة بونيقية بربرية عربية 
حيث متتاز تون�ش باأكالت كالك�سكي و احللويات و املقرو�ش 
وتلك التي تعتمد على زيت الزيتون و حلم ال�سان و الأ�سماك. 
اإقباًل على ال�سياحة  وقد �سهدت تون�ش يف ال�سنوات الأخرية 
بف�سل  املعدنية  وباملياه  البحر  امل��داواة مبياه  العالجية وهي 
وهي  جنوبها  اإىل  �سمالها  من  متتد  التي  والينابيع  العيون 
بف�سل  واأنها  كما  حمامات،  يف  القدم  منذ  ا�ستغاللها  يتم  التي 
احتلت  ال�ست�سفاء  و  العالج  من  النوع  بهذا  وتفردها  خربتها 
التمتع  ال��راغ��ب يف  امل��ج��ال وم��ا على  ه��ذا  متقدمة يف  م��راك��ز 
العالجية  للمنتجعات  التوجه  �سوى  ال�ست�سفائية  بال�سياحة 
على  التون�سي  اجلنوب  زي��ارة  اأو  وبنزرت  بورقيبة  كحمام 

غرار احلامة بولية قاب�ش .
يف  وه��و  ل  فكيف  �سالته   يجد  حل  اأينما  تون�ش  اإىل  ال��ق��ادم 
املتو�سط   مبناخه  ال�سياحي  اجل��ذب  مقومات  فيه  تتنوع  بلد  
فالراغب  املميزة  اأر�سه  وطبيعة  امل�سرقة  و�سم�سه  واملعتدل 
�سواحل  يجد  توجه  اأينما  وال�سواحل  بالبحر  ال�ستمتاع  يف 
املتو�سط  الأبي�ش  البحر  مياه  على  كلم   1300 طولها  يبلغ 
امل��غ��رم  اأم���ا  م��ت��ط��ورة  وجم��ه��زة مب��راف��ق وخ��دم��ات �سياحية 
بالتاريخ و احل�سارات فاملتاحف متعددة ول تخلو مدينة منها 
اأو التمتع  ب��اردو  وهو قبلة كل ال�سياح   اأبرزها متحف  ولعل 
بو�سعيد  �سيدي  اأو  بالقريوان  نافع  بن  عقبة  جامع  ب��زي��ارة 
الأثرية  املناطق  الفريد ف�ساًل عن توزع  تتميز مبعمارها  التي 
الرومانية  امل�سارح  اأهمها  املدن  من  كبري  عدد  على  الرومانية 
بال�ساحل  اجلم  و  للعا�سمة  ال�سمالية   ال�ساحية  يف  بقرطاج 
ال�سرقي ...جمال طبيعي و خمزون ثقايف وح�ساري حتر�ش 
ال�سنة  خ��الل  �سائح  ماليني   9 ج��ذب  اإىل  تهدف  التي  تون�ش 
و  ال�سياحة  ف���وزارة  اأخ���رى  مبقومات  تعزيزه  اإىل  احلالية 
مع  التعاون  اإطار  ويف  تعكف  التون�سية  التقليدية  ال�سناعات 
الحتاد الأوروبي اإىل اإعداد م�سروع جديد يحمل ا�سم "تون�ش 
متحف  منها  العنا�سر  م��ن  جملة  تثمني  ي�ستهدف  وجهتنا" 
على  الت�سجيع  اإىل  بالإ�سافة  التقليدية  ال�سناعات  و  قرطاج 

اأجناز امل�ساريع ال�سياحية يف املناطق الداخلية .
التون�سية  ال�سحفية  بداأتها  مميزة  جتربة  اأم��ام  نقف  ولعلنا 
تون�ش  جمال  ت�سوير  خاللها  من  تريد  بوغمادة  �سناء  ال�سابة 
مبدنها وعاداتها وتقاليدها و تاريخها وح�ساراتها لريى العامل 

ما حبا به الله هذا البلد من جمال.  
اأ�سورها وعرب  تقول �سناء :" اأريد من خالل الفديوهات التي 
قناتي على اليوتيوب" تون�ش  بعيوين "ان اأحتدث عن تون�ش 
اجلميلة ، كل مكان  فيها يروي ق�سة ويخلد  تاريخًا وا�ستخدمت 
لأ�سجع  اأزوره��ا  التي  الأماكن  كل  ت�سوير  يف  احلديثة  امليديا 
كل  حلم  ه��و  وحلمها  �سناء  جتربة  زيارتها."    على  ال�سياح 
تون�سي يرى اأن بلده ميكن اأن يكون قطبًا �سياحيًا هامًا ورغم 
اأن وزارة ال�سياحة التون�سية  ك�سفت عن ارتفاع اأعداد  ال�سياح 
اإىل  احلايل  العام  من  الأول  الربع  خالل  تون�ش  اإىل  الوافدين 
ُق��ّدرت  زي��ادة  ميثل  ما  وه��و  �سائح،  األ��ف  و592  مليون  نحو 
بنحو 17.4 يف املائة مقارنة مع النتائج امل�سجلة خالل الفرتة 
ذاتها من ال�سنة املا�سية كما اأن وزير ال�سياحة التون�سي روين 
الطرابل�سي  اأ�سار اأي�سًا اإىل الإقبال املهم الذي �سهدته الأ�سواق 
ال�سياحة يف تون�ش وتنامي طلبات  التقليدية على   الأوروبية 
وكالت ال�سفر على الوجهة التون�سية  ورغم حت�سن هذه الأرقام 

اإل اأن ذلك ل يفي تون�ش عرو�ش املتو�سط حقها.  
و يف انتظار اأن يتحقق احللم باأن تكون تون�ش وجهة �سياحية 

عاملية ...تبقى عرو�ش املتو�سط متجملة على الدوام.
اإعالمية وكاتبة تون�سية 
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جدة- البالدالرياضة
مرمى  يف  ال�سومة  عمر  هدف  يتذكر  ال  مّنا  مْن 
االحتاد بالدور الثاين املو�سم املن�سرم. هذا الهدف 
االأ�سطوري للنجم الكبري، اكت�سح  الت�سويت الذي 
�سارك فيه اأكرث من 99 األف م�سوت بن�سبة 52 % 
كاأجمل اأهداف املو�سم 2018-2019؛ حيث تفوق 
هدف عمر ال�سومة على مناف�سه هدف العب الهالل 
حقق  وال��ذي  الن�سر،  مرمى  يف  الدو�سري  �سامل 

ثالثًا هدف العب  االأ�سوات. وجاء  34 % من عدد 
القاد�سية  مرمى  يف  حمدالله  عبدالرزاق  الن�سر 
بافتيمبي  الهالل  الع��ب  ه��دف  يليه   ،  %  8 بن�سبة 
على  وح�سل   .%  3 ب���  االت��ف��اق  مرمى  يف  غوميز 
االأه��ل��ي دجانيني  م��ن ه��دف الع��ب  ك��ل  ن�سبة 1 % 
ت��ف��اري�����س يف م��رم��ى اأح����د، وه���دف الع���ب ال��رائ��د 
عبدالله ال�سامخ يف االحتاد، وهدف العب الن�سر 

اأحمد مو�سى يف �سباك القاد�سية.

الريا�س- البالد
اأهلي  ل�سباب  الفني  املدير  اأروابارينا  رودولفو  دخل 
دبي االإماراتي، دائرة املر�سحني لتدريب الهالل يف املو�سم 

املقبل.
وكان الهالل قد تعاقب على تدريبه يف املو�سم املن�سرم 
ثالثة مدربني، هم جورجي جي�سو�س، وزوران ماميت�س، 
االإع��ارة من  �سبيل  الذي جاء على  �سامو�سكا،  وبريكلي�س 

فريق الفي�سلي.
عن  رحيله  اإمكانية  اإىل  اأ�سار  اأن  الأروابارينا،  و�سبق 

الفريق االإماراتي حال مت دفع ال�سرط اجلزائي املقدر ب�"3 
اأ�سهر".

وحقق املدرب االأرجنتيني مع �سباب اأهلي دبي بطولتي 
كاأ�س رئي�س الدولة، وكاأ�س اخلليج العربي.

االإماراتي  الو�سل  تدريب  توىل  قد  اأروابارينا  وك��ان 
قيادته  حت��ت  الفريق  وق��دم   2016  –  2017 مو�سم  يف 
اأداًء ونتائج جيدة للغاية.  يذكر اأن الهالل ي�سعى للظهور 
غاب  التي  التتويج  من�سات  اإىل  والعودة  جيد  مب�ستوى 

عنها املو�سم املا�سي. 

هدف السومة "األجمل" في موسم 
2018-2019

 األرجنتيني رودولفو يقترب من قيادة الزعيم
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شركة سيارات ترعى األهلي وحسم أمر المدرب قريبا        

األمير منصور مشرفا على القدم 
وباناجة رئيسا والكيال نائبا

البالد -خا�س
مطلعة  م�سادر  ك�سفت 
االأه���الوي  البيت  داخ���ل 
هناك  اأن  البالد"،   " ل��� 
تويل  على  اإج��م��اع  �سبه 
���س��ف��ي��ان ب��ان��اج��ه رئ��ا���س��ة 
نائبه  يكون  اأن  على  النادي، 
طارق كيال، فيما �سيرتاأ�س االأمري 
ال�����س��رف،  اأع�����س��اء  م�سعل   ب��ن  من�سور 
فريق  على  مبا�سر  ب�سكل  االإ���س��راف  مع 
�سبيًها مبا  وذل���ك  ب��ال��ن��ادي،  ال��ق��دم  ك��رة 
الفي�سل،  العبدالله  حممد  االأم���ري  فعله 
اإبان رئا�سة االأمري نواف بن  الله،  رحمه 

عبدالعزيز بن تركي للنادي قبل �سنوات.  
قد  االأه��الوي��ني  اأن  امل�سادر،  ذات  وتوؤكد 
بداأوا يف اإعداد خطة املو�سم املقبل: حيث 
من املقرر اأن يكون مع�سكر اإعداد الفريق 
 ، ال�سياق  ويف  بالنم�سا.  املقبل   للمو�سم 
اأمر  ح�سم   من  كثريا  االأهالويون  اقرتب 
املدرب اجلديد للفريق؛ حيث من املتوقع 
اأيام  اأن يكون االإعالن عنه خالل الع�سرة 

املقبلة كحد اأق�سى. 
حت�سم  اأن  ينتظر  اأخ�����رى،  ج��ه��ة  م��ن 
هيئة الريا�سة عقد رعاية �سركة �سيارات 
االأمور  و�سلت  حيث  كبري؛  بعقد  للنادي 

ملرحلة متقدمة من املفاو�سات. 

الصراع يحتدم  بين الهالل واالتحاد على بلهندة
جدة- البالد

اإدارت���ي  ب��ني  والتناف�س  ال�����س��راع  ا�ستعل   
ال���ه���الل واالحت������اد؛ ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى خ��دم��ات 
�سراي  جالطة  الع��ب  بلهندة،  يون�س  املغربي 
الرتكي خالل فرتة املريكاتو ال�سيفي.ويرف�س 
بلهندة الرحيل عن �سفوف جالطة �سراي؛ نظرًا 
ل�سعوره بالراحة  داخل �سفوف الفريق، وفقًا 
ملا اأعلنته ال�سحف الرتكية.  ويفكر بلهندة بقوة 
يف جتديد عقده مع الفريق الرتكي، املقرر له اأن 
واإقناع  الإغ��راء  ينتهي يف 2021. ويف خطوة 
الهالل  اإدارة  عر�ست  للزعيم،  بالتوقيع  بلهندة 

13 مليون يورو للح�سول على خدماته، وكان 
الهالل قد ح�سل على خدمات بافتيمبي جوميز 
العب جالطة �سراي يف ال�سيف املا�سي مقابل 
6 ماليني يورو، اأما االإدارة االحتادية فقد اأبدت 
املريكاتو  منذ  املغربية  باملوهبة  كبرًيا  اهتماما 
ناظر  ل���وؤي  ي�سعى  ح��ي��ث  امل��ا���س��ي،  ال�����س��ت��وي 
للمو�سم  حت�سرًيا  موؤثرين؛  جنوم  ال�ستقطاب 
على  واالحت���اد  ال��ه��الل  اإدارت����ا  وتعمل  املقبل، 
املريكاتو  خالل  قوي  ب�سكل  �سفوفهما  تدعيم 
يف  البطوالت  كافة  على  للمناف�سة  ال�سيفي؛ 

املو�سم اجلديد.

 األمير عبدالعزيز 
بن تركي الفيصل 

ورؤساء األندية
عمر احلكمي

بن  عبدالعزيز  الأميير  امللكي  ال�سمو  �ساحب  مايبذله   ••
يف  كبرة  جهود  من  الريا�سة،  هيئة  رئي�س  الفي�سل  تركي 

�سر اأعمال الهيئة وا�سح للعيان ..  ونتمنى كريا�سيني
هيئة  ا�ستمرارية جناح  اأجل  من  كافة اجلهود؛  تت�سافر  اأن   
الريا�سة وجناح الأمر عبدالعزيز يف رئا�ستها وهو اأهٌل لهذا 
مراتب  اأعلى  اإىل  الريا�سة  بهيئة  بالرقي  وجديٌر   .. النجاح 
النجاح من خالل مايبذله �سموه الكرمي من اأعمال ومايقدمه 
اجلماهر  كييافيية  ماي�سعد  حتقيق  منها  الييهييدف  اأفيييكيييار،  ميين 

الريا�سية ال�سعودية مبختلف ميولها .
الأنييدييية  جييميياهيير  ميين  امليياليييني  ميياييي�ييسييعييد  اأكيييير  •• ولييعييل 
ال�سبيل  لأنيييه  لييالأنييدييية؛  الإداري  ال�ييسييتييقييرار  هييو  الريا�سية 
الييوحيييييد لتحقيق اآمييييال وطييمييوحييات هيييذه الأنيييديييية، وهيييذا ل 
يتحقق اإل من خالل منح رئي�س كل ناد منتخب حرّية اختيار 
قيادة جمل�س  اإجييبيياره على  بييدًل من  اإدارتيييه،  اأع�ساء جمل�س 
اإدارة مل يقم الرئي�س باختيار اأع�سائه وهنا يكمن اخللل الذي 
يت�سبب عادة يف اإف�سال العمل الإداري لكل ناد؛ اإذ من حق 
رئي�س كل ناد اأن يختار اأع�ساء جمل�س اإدارته؛ حتى ي�ستطيع 

حتقيق النجاحات التي ين�سدها والتي ت�سعد جماهر ناديه .
لختيار  انتخابات  باإجراء  ناد  كل  قيام  بعد  هذا  ياأتي   ••
الذين  اإدارتيييه،  اأع�ساء جمل�س  بييدوره  يختار  والييذي  رئي�س، 
اخيييتيييارهيييم ميينييذ اأن تييقييدم مبييلييف تيير�ييسيييييحييه وهييييذا الإجيييييراء 
ناديه  قيادة  املنتخب  النادي  لرئي�س  �سيتيح  حتمًا  النظامي 

خالل اأربع �سنوات )فرتة رئا�سته( للعمل بكل اأريحية.
••  واأقرتح على �سمو الأمر عبدالعزيز بن تركي الفي�سل، 
يف  الييعييادة  كماجرت  الأنييدييية،  روؤ�ييسيياء  انتخابات  تكون  اأن  
الهيئة يف كل مدينة  الأندية وبح�سور مدراء مكاتب  مقرات 
يتم حتديد  املنتخبني  الروؤ�ساء  الإعييالن عن  اأو حمافظة وبعد 
هيئة  رئي�س  �سمو  وح�سور  برعاية  كبر  حفل  لإقامة  موعد 
الريا�سة ليقوم كل رئي�س ناد باإعالن اأع�ساء جمل�س اإدارته .
اختيار  يف  الطريقة  هذه  اإن  قلت:  اإن  اأبالغ،  ل  •• ولعلني 
الوحيدة  الطريقة  هي  نيياد،  رئي�س  كل  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء 
اأييية  دون  اليينييجيياح  حتقيق  املنتخب  للرئي�س  �ستكفل  الييتييي 
على وجود ع�سو جمل�س  الرئي�س  اإجبار  وبييدون  �سغوطات 
اإدارة ليريده الرئي�س املنتخب اأو غر جدير، باأن يكون من 

�سمن اأع�ساء جمل�س اإدارة الرئي�س املنتخب .
اخللوق  ال�ساب  الريا�سة  هيئة  لرئي�س  اأمتنى  واأخييرًا   ••
الفي�سل،  تركي  بن  الأمر عبدالعزيز  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

دوام التوفيق والنجاح.
.. واأمتنى لكل ناد اختيار الرئي�س الأن�سب لرئا�سته.. واأمتنى 
اإدارتييه الذين يعينونه  اأع�ساء جمل�س  لكل رئي�س ناد اختيار 

على حتقيق ماي�سعد جماهر ناديه .

�سروق

االأمري من�سور بن م�سعل

�سفيان باناجه

طارق كيال

سييرا يمتدح تقاليد السعوديين ويشيد 
بفيالنويفا

جدة- البالد
اأ����س���اد م�����درب االحت������اد ل��وي�����س ���س��ي��ريا 
ب���ع���ادات، وت��ق��ال��ي��د ال�����س��ع��ودي��ني، وق���ال يف 
الت�سيلية:   Sonarfm الإذاعة  ت�سريحات 
�سكنية  وحدات  توفر  ال�سعودية  االأندية  اإن 
واأكد  االأجانب،  واملدربني  لالعبني  �سخمة  
بالطيبة  يتميز  ال�سعودي  ال�سعب  اأن  �سيريا 
والود، واأن ما يربطه بجماهري االحتاد اأكرب 
ف��ري��ق��ه، وذك��ر  م���درب مب�سجعي  م��ن ع��الق��ة 
نادي كولو  اأن م�سريته مع  الت�سيلي  املدرب 
االحت��اد،   ل��ن��ادي  الو�سول  اإىل  ق��ادت��ه  كولو 
اأحد الفرق االأكرث �سعبية يف اململكة. وتابع: 
تتطور  ال�����س��ع��ودي  ال����دوري  يف  "االأمور 
للغاية،  تناف�سية  وامل�سابقة  وب�سرعة  كثريًا 

الت�سيلي،  ال��دوري  على عك�س ما يحدث يف 
وبالتايل الفرق الت�سيلية تقدم اأداًء �سيئًا يف 
ي�سمح  "كان  ووا�سل:  الدولية".  البطوالت 
ال��دوري  يف  اأجانب  العبني  باأربعة  قبل  من 
ثمانية  ع��دده��م  االآن  واأ���س��ب��ح  ال�����س��ع��ودي، 
جودة  فارتفعت  اأك��رب  اال�ستثمارات  ماجعل 
واأ�ساف:  للم�سابقة".   املن�سمني  الالعبني 
"يف ت�سيلي يتعاقدون مع العبني مل يعتادوا 

على املناف�سة يف املحافل الدولية".
االألعاب  �سانع  مبواطنه  �سيريا  واأ���س��اد   
اأف�سل  اأن��ه  اإىل  م�سريًا  فيالنويفا،  كارلو�س 
هناك  "لي�س  ال�سعودي:  ال��دوري  يف  الع��ب 

العب يف ال�سعودية مثل كارلو�س".

 القلعة يتوج ببطولة دوس العلي
جدة - عبدالله الزهراين 

القدم  لكرة  العلي  دو���س  بطولة  اختتمت 
مبدينة جدة، التي تقام �سمن فعاليات االأن�سطة 
حيث  ع��ل��ي،  ب��ن��ي  دو�����س  لقبيلة  ال��ري��ا���س��ي��ة 
فريق  جمعت  التي  النهائية،  امل��ب��اراة  انتهت 
 ،3/1 القلعة  بفوز  العاملي،  وفريق   القلعة،  
دو���س  �سيخ  رب��ه  عبد  ب��ن  ال�سيخ   اأك���د  وق��د 
جديدة  حلقة  اأ�سافت  البطولة  اأن  علي،  بني 
عام،  كل  حترزه  الذي  املتوا�سل،  النجاح  من 
كما حققت كافة االأه��داف املرجوة منها، ويف 
والتفاعل،  التوا�سل  قنوات  توفري  مقدمتها 
 واإ�سفاء اأجواء من ال�سعادة طوال مدة اإقامتها.
يف  متمثلة  املنظمة  اللجنة  “اأ�سكر  واأ�ساف: 
للبطولة،  الرائع  التنظيم  على  البدادي  �سامل 

الفرق   جلميع  اجلزيل  �سكرنا  عن  نعرب  كما 
امل�ساركة، والالعبني الذين اأ�سهموا يف اإجناح 
البطولة". وقدم �سكره للجماهري احلا�سرة ، 

و�سّلم كاأ�س البطولة لفريق القلعة وامليداليات 
وك��ّرم  ال��ع��امل��ي،  ل��الع��ب��ّي  والف�سية  الذهبية 

الداعمني للبطولة، مثمنًا جهودهم .

دورات رمضانية
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في ليلة وداع روبن وريبيري

 البايرن  يضيف الكأس إلى لقب الدوري

 بعد خسارة الكأس.. إبراهيمي 
يقترب من مغادرة بورتو

توج فريق ب�يرن ميونيخ بلقب ك�أ�س 
اأمل�ني� لكرة القدم للمرة الـ19 يف ت�ريخه، 
نظيفة  بثالثية  على اليبزيغ  تغلبه  عقب 
اأهـــداف  �سجل   . النه�ئية  املــبــ�راة  يف 
ليف�ندوف�سكي  روبرت  الب�ف�ري  الفريق 
 .)78( كوم�ن  وكينغ�سلي  و86(،   29(
للمرة  املحلية  ب�لثن�ئية  بــ�يــرن  ــوج  وت
الـ12 يف ت�ريخه، وذلك بعدم� متكن من 
ح�سم لقب الدوري االأمل�ين، اإثر من�ف�سة 
وك�ن  دورمتوند.  بورو�سي�  مع  �سر�سة 
الثن�ئية  ح�سد  فر�سة  اأهــدر  قد  الب�يرن 

اأم�م  اخل�س�رة  بعد  امل��سي  املو�سم  يف 
نه�ئي  يف   3-1 فرانكفورت  اآينرتاخت 

الك�أ�س.
ح�سد  يف  اليبزيغ  ف�سل  املق�بل  يف 
تــ�أ�ــســ�ــس قبل  ـــذي  ال لــلــنــ�دي،  لــقــب  اأول 
مــدرب  ــبــح  فــقــط. واأ�ــس �ــســنــوات  ع�سر 
ب�يرن ميونيخ نيكو كوف�ت�س اأول العب 
ب�لدوري  يفوز  االأمل�نية  القدم  كــرة  يف 
والك�أ�س كالعب ومدرب، بعدم� ف�ز بهم� 
العب�  ك�ن  حينم�  الب�ف�ري؛  الن�دي  مع 

يف �سفوفه ع�م 2003.

بني  جمعت  التي  الــود  اأيـــ�م  اأن  يبدو 
الــنــجــم اجلـــزائـــري يــ��ــســني اإبــراهــيــمــي، 
قــد �س�رفت  الــرتــغــ�يل  وفــريــقــه بــورتــو 
لقب  الفريق  خ�س�رة  بعد  النه�ية،  على 
اللق�ء  يف  ب�ل�سقوط  الــرتــغــ�ل،  كــ�أ�ــس 
ل�سبونة  �سبورتينغ  غرميه  اأم�م  النه�ئي 
بورتو  واأخفق   .)4-5( اجلــزاء  بركالت 
اأن  قبل  بــهــدف،  تقدمه  على  احلــفــ�ظ  يف 
يــتــ�أخــر بــــــ1/2، وبــعــد اأن عـــدل اأنـــدري 
لقبه  بــورتــو  خ�سر  لــه،  النتيجة  بــريــرا 
ك�ن  اأن  بعد  الــرتجــيــح،  بــركــالت  الــثــ�ين 
بنفيك�.  مل�سلحة  الـــدوري  بلقب  فــرط  قد 
دقت  قــد  اللقب،  هــذا  خ�س�رة  اأن  ويــبــدو 
اإبراهيمي  بق�ء  االأخر يف نع�س  امل�سم�ر 

يف �ــســفــوف فــريــقــه، الــــذي خــ��ــس معه 
مع  هدفً�   54 فيه�  �سجل  مواجهة،   215
مع  عقده  وجتديد  ح��سمة،  مترميرة   43
�سهر  نه�ية  �سينتهي  الــذي  "األدراغ�و" 
املغرية  العرو�س  ورف�س  الق�دم،  يونيو 
اهتم�م  دائرة  الالعب  له. ويدخل  املقدمة 
ــكــبــرة، كميالن  ال الــعــديــد مــن االأنـــديـــة 
لوي�سته�م  اإ�س�فة   االإيط�ليني،  والت�سيو 
اإنـــكـــلـــرتا ومــر�ــســيــلــيــ�  واإيــــفــــرتــــون يف 
على  قــوي  تــركــي  �ــســراع  مــع  الفرن�سي، 
خدم�ته، اإذ يتن�ف�س فرنبخ�سه وب�سكت��س 
على �سّمه، رغم اأن الالعب يف�سل خو�س 
املمت�ز،  االإنكليزي  ـــدوري  ال يف  جتربة 

وبدرجة اأقّل يف فرن�س�.

أكثر من مئتي مليون دوالر

إصرار على إكمال المشوار

الصحف المدريدية تشيد والكتالونية تتحسر

أستون وكاونتي أغلى مباراة بتاريخ كرة القدم

فالنسيا يقهر برشلونة ويتوج بكأس الملك

ــوم  اأ�ــســتــون فــيــال اأمـــ�م  ــي يــواجــه ال
ملحق  ــهــ�ئــي  ن يف  كــ�ونــتــي  ديـــربـــي 
املمت�ز،  االإجنــلــيــزي  لــلــدوري  الــتــ�أهــل 
االأ�سواء  لدوري  م�سرتكة  اآم�ل  و�سط 
يف  االأغــلــى  ب�أنه�  تو�سف  مــبــ�راة  يف 
فر�سة  الف�ئز  ين�ل  اإذ  اللعبة،  ت�ريخ 
اإ�سرتليني  جنيه  مليون   170 حل�سد 
االأقــل.  على  دوالر(  مليون   216.19(
الرميرليغ  عن  فيال  اأ�ستون  وابتعد 
ديربي  يلعب  حني  يف  موا�سم،  ثالثة 
الدرجة االأوىل يف اإجنلرتا منذ هبوطه 
بقي�دة  فيال  فريق  وحقق   .2008 يف 
متت�لية  انت�س�رات  ع�سرة  �سميث  دين 
ليذهب اإىل ملحق الت�أهل، حيث اجت�ز 

غرميه و�ست بروميت�س األبيون.
م�سوؤولية  توىل  الذي  �سميث  وق�ل 
امل��سي  اأكــتــوبــر  يف  الــفــريــق  تــدريــب 
اأ�سعر ب�أنن� منلك  "املفت�ح هو الزخم.. 
النه�ئي(  خو�س  )قبل  هذا  من  الكثر 
يف  م�سرتن�  االعتب�ر  يف  االأخـــذ  عند 
يف  املهيمن  وم�ستوان�  املو�سم  نه�ية 
مب�راتي امللحق، ميكن اأن نوا�سل ذلك 

يف النه�ئي".
وقدم ديربي عر�س� قوي� ليفوز 2-4 
اإي�ب قبل نه�ئي  ليدز يون�يتد يف  على 
املواجهة  يف  الظهور  لي�سمن  امللحق 
فرانك  ويــثــق  وميــبــلــي.  يف  احل��سمة 
المــبــ�رد مـــدرب ديــربــي والعـــب و�سط 
ت�سل�سي ال�س�بق الذي يخو�س مو�سمه 

ي�ستطيع  فريقه  اأن  يف  كمدرب؛  االأول 
الت�أقلم مع ال�سغوط. واأ�س�ف: "�سعور 
ب�لن�سبة  جيد  الك�أ�س  مب�ري�ت  خو�س 
مواجهة  يف  المــبــ�رد  و�سيكون  لن�". 
�سد زميله ال�س�بق يف الن�دي ومنتخب 
اإجنلرتا جون تري الذي يعمل م�س�عدا 

للمدرب �سميث يف اأ�ستون فيال.
ت�ريخ ح�فل

النه�ئي ت�ريخ�  وميلك كل فريق يف 
ح�فال؛ اإذ ف�ز اأ�ستون فيال بلقب الدوري 
ـــ� يف  �سبع مــرات واأحـــرز كــ�أ�ــس اأوروب
بطال  ديـــربـــي  تـــوج  حـــني  يف   ،1982

الإجنلرتا يف �سبعيني�ت القرن امل��سي.
و�سمن نوريت�س �سيتي بطل الدرجة 
االأوىل و�سيفيلد يون�يتد �س�حب املركز 
دوري  اإىل  مــبــ��ــســرة  ــ�أهــل  ــت ال الــثــ�ين 
فيال  اأ�ــســتــون  يحلم  بينم�  االأ�ـــســـواء، 
الظهور  بط�ق�ت  اآخر  ب�نتزاع  وديربي 

يف الدوري املمت�ز.
ـــ� لــتــحــلــيــالت مـــن مــوؤ�ــســ�ــســة  ـــق ووف
الـــدوري  اإىل  ال�سعود  فـــ�إن  ديــلــويــت، 
االإيـــرادات  مــن   �س�حبه  مينح  املمت�ز 
على  اإ�ــســرتلــيــنــي  جــنــيــه  مــلــيــون   170
االأقل، ويزيد الرقم اإىل ثالثمئة مليون 

جتنب  اإذا  دوالر(  مليون   381( جنيه 
ال�س�عد من امللحق الهبوط بعد مو�سمه 

االأول.
 95 اإىل  ال�سخم  املبلغ  هذا  وينق�سم 
من  دوالر(  مليون   121( جنيه  مليون 
املمت�ز  ــــدوري  ال يف  الــلــعــب  ـــــرادات  اإي
ملو�سم 2019-2020، اأغلبه� من حقوق 
اإىل  اإ�س�فة  التج�رية،  واحلقوق  البث 
75 مليون جنيه اإ�سرتليني )95 مليون 
-2020 مو�سمي  كمدفوع�ت  دوالر( 
2021 و2021-2022 يف ح�ل الهبوط 

مب��سرة.

االإ�سب�نية  ال�سحف  �س�رعت 
ــة املـــدريـــديـــة  لـــالإ�ـــســـ�دة  خــ��ــس
بـــنـــ�دي فــ�لــنــ�ــســيــ�، بــعــدمــ� تــوج 
بــبــطــولــة كـــ�أ�ـــس مــلــك اإ�ــســبــ�نــيــ� 
على  فـــوزه  نتيجة  الــقــدم،  لــكــرة 
من�ف�سه بر�سلونة بهدفني لواحد 
القوية  النه�ئية  املــواجــهــة  يف 
ملعب  على  بينهم�  جمعت  التي 
مدينة  يف  في�م�رين"  "بينتو 
ال�سحف  اعترت  فيم�  اإ�سبيلية، 
ا�ستف�ق  الب�ر�س�  اأن  الكت�لونية 

مت�أخرًا يف املب�راة.
"م�رك�"  �ــســحــيــفــة  وخـــطـــت 
ملك  "ك�أ�س  عــنــوانــً�  االإ�سب�نية 
ف�لن�سي�،  اإىل  تــذهــب  اإ�ــســبــ�نــيــ� 
الذي جنح يف قطع الطريق اأم�م 
بر�سلونة الط�مح لتحقيق اللقب 
الــتــوايل،  على  اخل�م�سة  للمرة 
بعدم� اأ�سقطه بهدفني مق�بل هدف 

وكتبت  اإ�سبيلية".  مدينة  يف  وحيد 
�سحيفة "اآ�س" عنوانً� "بهديف امله�جم 
الفرن�سي كيفن غ�مرو، وزميله النجم 
من�ف�سه  �سب�ك  يف  مورينو  رودريغو 
يف  ف�لن�سي�  نـــ�دي  جنــح  بــر�ــســلــونــة، 

لكرة  اإ�سب�ني�  ملك  ك�أ�س  لقب  حتقيق 
الرغم من  اإ�سبيلية، على  القدم مبدينة 
ليونيل  لالأرجنتيني  املت�أخر  الــهــدف 

مي�سي".
�سحيفة  فكتبت  الــكــتــ�لــونــيــة،  اأمـــ� 
"موندو ديبورتيفو" عنوانً� "االأبط�ل. 

اإ�سب�ني�،  ملك  بك�أ�س  يفوز  ف�لن�سي� 
ــى كــعــكــتــه الــتــي  ــع الـــكـــرزة عــل ويــ�ــس
بعدم�  مئويته،  بذكرى  فيه�  �سيحتفل 
النه�ئية  تغّلب على بر�سلونة ب�ملب�راة 
بهدفني لواحد، رغم ال�سحوة املت�أخرة 
�سحيفة  مــع  ونختم  مي�سي".  لــرفــ�ق 

عنونت  التي  الكت�لونية  "�سبورت" 
يف  مت�أخرًا  ي�ستفيق  بر�سلونة  "ن�دي 
نه�ئي ك�أ�س ملك اإ�سب�ني�، الذي اأ�س�عه 
املواجهة  خ�سر  بعدم�  يـــده،  بــني  مــن 
مق�بل  بهدفني  ف�لن�سي�  اأمــ�م  النه�ئية 

هدف االأرجنتيني ليونيل مي�سي".

مواعيد لقاءات اليوم
7 مساء

9.30 مساء

7 مساء

9.30 مساء

هندوراس vs األورجواي

النرويج vs نيوزلندا
أوكرانيا vs قطر

نيجيريا vs الواليات المتحدة

جدة - حممود العو�سي
تــدريــبــ�تــه؛  ــ�ــســ�ب  ال الــوطــنــي  منتخبن�  بــــداأ 
ا�ستعدادًا ملواجهته الث�نية يف موندي�ل ال�سب�ب، 
يدخل  حيث  2019؛  ببولندا  ح�ليً�  يق�م  ــذي  ال
االأخ�سر ال�سعودي ال�س�ب، بقي�دة خ�لد العطوي، 

اللق�ء  ب�سع�ر الفوز فقط، وح�سد نق�ط املب�راة، 
وكــ�ن  ــــ16،  ال لــدور  للت�أهل  كبرة  خطوة  لقطع 
يف  االفتت�حي  لق�ءه  خ�سر  قد  ال�س�ب  االأخ�سر 
الفرن�سي)  املنتخب  اأمــ�م  ببولندا،  الع�مل  ك�أ�س 
العبون�  يــقــدم  ومل  �ــســفــر؛   /2 ــــــ�(   اأوروب بــطــل 

�سيدخل  لذا  عنهم.  واملعروف  امل�أمول  امل�ستوى 
ب�إ�سرار  الثالث�ء  غدا  امل�يل  املنتخب  لق�ء  الفريق 
كبرعلى الفوز؛ لتعوي�س اخل�س�رة اأم�م الديوك 
اإحدى  على  املن�ف�سة  يف  واال�ستمرار  الفرن�سية، 
لق�ء  اأن  خ��سة  ـــــ16.   ال لـــدور  الــتــ�أهــل  بط�قتي 

من  بــ�لــتــعــ�دل.  انتهى  قــد  ومـــ�يل  بنم�  منتخبي 
ن�حية اأخرى، و�سمن من�ف�س�ت البطولة ، �سحق 
اإفريقي  اجلــنــوب  نظره  االأرجنتيني  املنتخب 
منتخب  متــكــن  كــمــ�  هــدفــني،  مــقــ�بــل  بخم��سية 
ــفــوز عــلــى نظره  الــ�ــســ�مــوراي الــيــ�بــ�ين مــن ال

املك�سيكي بثالثية. 
كم� اأ�سبح الفريق االإيط�يل اأول املت�أهلني لدور 
الـ 16، بعد فوزه على املنتخب االإكوادوري 1/0، 
لرتفع ر�سيده اإىل 6 نق�ط يف ال�سدارة، وي�أتي 

ث�ني� منتخب الي�ب�ن بـ 4 نق�ط.

منتخبنا الوطني يستعد لحصد نقاط مالي



  

حاوره- حممود العو�ضي
�صيفنا اليوم يف "ب�صراحة" مثري للجدل، العب كرة قدم برتبة فنان. مبدع حتى 
االإ�صباع واالإمتاع، كان يداعب حمبوبته كرة القدم على طريقته التي تروق له، 
وت�صعد كافة املتابعني من حمبي "ال�صاحرة امل�صتديرة". "الدورات الرم�صانية" 

اكت�صفت موهبته الفذة، فت�صارع عليه "قطبا املنطقة الغربية"، لكن جنح الكابنت 
الدويل املعتزل حممد عبداجلواد يف اإقناعه بالتوقيع للنادي االأهلي؛ رغم 

احتادية والده. حفر ا�صمه على امل�صتطيل االأخ�صر بحروف من ذهب. 
كان اأحد اأهم االأ�صماء يف اخلارطة االأهالوية، ومتخ�ص�صًا ب�صباك 

مرمى فريق الن�صر "ذهابًا واإيابًا". �صهري بـ"�صكر زيادة".. 
�صيفنا هو النجم الكبري املعتزل خالد عمر قهوجي.. 

فاإليكم تفا�صيل احلوار: 

حة
صرا

ب

1

5 4

6

2 عرّف لنا :

ماذا يعني لك:  بماذا تطمح لـ:

لمن تقول: 

هل تؤمن بـ : 

• نف�صك
- خالد قهوجي العب �سابق.
• برناجمك يف رم�صان

االإ�سبانية،  للمدر�سة  وامل�سائي  االأ���س��رة،  م��ع  ال�سباحي   -
وجمعية رعاية الريا�سيني.

• قدوتك
- كل من �ساهم يف بناء �سخ�سيتي، اعتربه قدوة.

• ناديك
- لعبت للأهلي واالحتاد وجدة، فاأحب اأن اأراهم بخري دائمًا.

• اأ�صدقاءك
- نعمة اال�سدقاء لدي تتوفر  بكرثة.

• اهتماماتك بعيًدا عن الريا�صة
- القراءة واخلدمة املجتمعية.

• وطنك
-  الريادة.

• ذاتك 
- النجاح.
• اأبنائك
-  التفوق.
• ناديك 

-  االإجنازات.
الـــــدوري   •

ال�صعودي
-  االأف�سلية.

• اأزعجتونا
- للأغبياء.

• خدعتونا
-  للكذابني.

اأكرب  الع�صم  • كان 
- ال اأنتظر الكثري من النا�س؛ لذلك عندي مناعة من هذه العبارة.

• خال�ص كفاية 
- من يكذب على اجلماهري.

• ا�صتمروا 
- لل�سادقني العقلء.

• �صاحمني
-  خلالد قهوجي.

• الكرة فوز وخ�صارة
- وهل هي غري ذلك.
• الكذبة البي�صاء

- اأوؤمن بها مع الزوجة.
اأي فريق • الدوري مقيا�ص قوة 

- لي�س يف دورينا.
ال�صليم ال�صليم يف اجل�صم  • العقل 

- وجود العقل اأ�سبح ميزة نادرة.. فل اأوؤمن بها.
الفم تخجل العني • اطعم 

- طبعًا .. فمن ي�سيطر اقت�ساديًا ي�سيطر يف كل االجتاهات.
اأهلي بال احتاد، وال هالل بال ن�صر • ال 

-  اجلملة لي�س لها م�سدر. 

• لرئي�ص هيئة الريا�صة
- القوة اأهم مقومات النجاح.
القادم القدم  • لرئي�ص احتاد 

ــمــام  اأ�ــــصــــالع الــريــا�ــصــة حتـــتـــاج االهــت
والرتميم.

• للجماهري ال�صعودية
لــالأمــام  ن�صري  اأن  ال�صحيح  االجتــــاه   -

ونرتقى لالأعلى، ال العك�ص.
الريا�صية • ملقدمي الربامج 

- اأنــتــم اأحــــد اأ�ـــصـــالع جنـــاح الــريــا�ــصــة 
توعية  يف  كبرية  فم�صوؤوليتكم  ال�صعودية، 

اجلماهري، ونقل احلقائق.
• ملن تطغى ميوله على عمله 

- لو االأمر بيدي، الأ�صدرت عليه عقوبات 
جنائية.

• للم�صتثمرين يف االأندية اخلارجية 
ويف  للوطن،  �صفراء  واأنــتــم  موفقون   -

انتظاركم داخليًا.

رياضة
15 االثنني 22 رم�ضان 1440هـ املوافق 27 مايو 2019م ال�ضنة 88 العدد 22647

هذه نصيحتي:3

أضالع الرياضة 
السعودية تحتاج 
العناية والترميم

من تطغى ميوله على عمله..  
يستحق المحاكمة

خالد قهوجي:

العقل أصبح 
ميزة نادرة

• روؤية 2030
-  نه�صة.

• العمر
- اأرقام.

• النجاح
-  طريق.
• الف�صل
- عقبة.

• الوقت
 - خ�صم.

• املال
- و�صيلة.

أتمنى الخير 
لألهلي 
واالتحاد 

وجدة

قدوتي..  كل من ساهم 
في بناء شخصيتي



طوكيو ــ وكاالت 
املعروف  الياباين  ال�شعب  ع��ادة  غري  على 
عنه احلر�ص على النظام �شيما يف ترتيب 
اأدراج  هذه  ال�شلوك  قواعد  ذهبت  البيت، 
الرياح خالل مناف�شات التاأهل لبطولة غري 
احت�شنت  الو�شائد.اذ  معركة  هي  معتادة 

مدينة اإيتو التي تبعد نحو 150 كيلومرتا 
ط��وك��ي��و،  ال��ع��ا���ش��م��ة  م���ن  اجل���ن���وب  اإىل 
اأنحاء  �شتى  من  فرق  مب�شاركة  املناف�شات 
اأ�شبح  الذي  احلدث  يف  للتناف�ص  املنطقة، 
منذ  اليابان  يف  غرابة  الفعاليات  اأكرث  من 
عام 2013. وتعتمد اللعبة التي بداأها طلبة 

�شيزوكا  مبقاطعة  الثانوية  امل��دار���ص  يف 
يف  بالو�شائد،  القتال  هو  قدمي  تقليد  على 
املعلمني،  اأو  الأهل  من  الكبار  رقابة  غياب 
اأث���ن���اء امل��ب��ي��ت ع��ن��د الأ����ش���دق���اء اأو خ��الل 

الرحالت املدر�شية.
يتظاهرون  لعبني  بخم�شة  اللعبة  وتبداأ 
الأغ��ط��ي��ة  حت��ت  "نائمون"  جميعهم  ب���اأن 
على فرا�ص ياباين تقليدي، اإىل اأن تنطلق 
ليبداأ  فجاأة  فيقفزون واقفني  البدء  �شفارة 

الرتا�شق بالو�شائد.
ف��اإن  ال�شطرجن،  مثل  األ��ع��اب  غ���رار  وع��ل��ى 
الهدف من اللعبة هو حماية "امللك" يف كل 
يحاول  فيما  بالو�شائد  الإ�شابة  من  فريق 
املناف�ص  الفريق  ملك  اإ�شابة  الفريق  اأف��راد 
لالعب  وميكن  دقيقتني،  من  اأ�شواط  خالل 
واحد من كل فريق ا�شتخدام غطاء ال�شرير 

كدرع للحماية.

جدة ــ وكاالت  
الربتغايل  واملنتخب  الإيطايل  يوفنتو�ص  جنم  يواجه   
ترويجه  ب��ع��د  الن�شب  تهمة  رون���ال���دو،  كري�شتيانو 

ف��ع��ال��ة ووه��م��ي��ة. غ��ري  م��زي��ف��ة  ري��ا���ش��ي��ة  ملنتجات 
الربيطانية،  ميل"  "ديلي  �شحيفة  وبح�شب 
بدنية،  لياقة  منتجات  يدعم  "رونالدو"  ف��ان 
تابعة ل�شركة يابانية، وهي عبارة عن اأحزمة 
يزعم اأنها قادرة على ت�شكيل ع�شالت البطن 

ريا�شية  متارين  بذل  دون  من  ال�شدا�شية، 
هذه  اأن  ال�شحة  خرباء  يوؤكد  �شاقة.ولكن 
وتوهمهم  امل�شتهلكني،  تخدع  الأح��زم��ة 
على  الع�شالت، واحل�شول  هذه  بت�شكيل 

مظهر جنوم هوليوود الو�شيمني.
املنتجات،  ل��ه��ذه  رون���ال���دو  وي����روج 

دعائيا  �شفريا  ب�شفته 
ل������������������������ 

للتكنولوجيا  يابانية  �شركة  وه��ي   ،SIXPAD""
متخ�ش�شة يف منتجات "حتفيز الع�شالت" كهربائيا.

وظائف  علم  اأ�شتاذ  عن  الربيطانية  ال�شحيفة  ونقلت 
جامعة  يف  وال��ري��ا���ش��ة  الأع�����ش��اء 
غال�شكو الدكتور نيال ماكفارلني 
: ي�����ش��ت��خ��دم ع��ل��م��اء ال��ري��ا���ش��ة 
الع�شالت"  "حتفيز  ت��ق��ن��ي��ات 
لإع��ادة  ال��وق��ت  ط��وال  كهربائيا 
ت��اأه��ي��ل الإ���ش��اب��ات وال��ت��ع��ايف، 
مثالية  بطنا  متنحك  ل  ولكنها 

مكونة من 6 ع�شالت.
من  ال��ري��ا���ش��ي��ون  "ي�شتخدم 
ال��ن��خ��ب��ة ه�����ذه الأج�����ه�����زة ل�����ش����رتداد 
ولكن  ال��ت��ع��ايف،  عملية  اأث��ن��اء  ع�شالتهم 
لي�ص وهم بداخل �شالة الألعاب الريا�شية، 
واحدة  يرتدي  وهو  رونالدو  ترى  فلن 
من تلك الأحزمة بينما يرفع 
الأث����ق����ال، ه����ذا اأم���ر 

موؤكد".

أخيرة
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جدة ــ البالد 
غادر املمثل القدير خالد �شامي العناية املركزة 
وا�شتقرت حالته ال�شحية بعد اأن لزم ال�شرير 
�شحية،  لأزم���ة  تعر�شه  اأع��ق��اب  يف  الأب��ي�����ص 
وكانت بع�ص و�شائل العالم قد تناقلت �شورة 
الأجهزة  حتت  املركزة  العناية  يف  له  موؤثرة 
الطبية باأحد م�شت�شفيات جدة.  يف حني غاب 
ال��درام��ا  م��ن جن��وم  ال��ذي يعد واح���دًا  الفنان 
�شنوات،  منذ  الإنتاجية  احلركة  عن  املحلية 
واكتفى يف الأعوام الأخرية بالظهور املحدود 
وجذبت  الرم�شانية.  امل�شل�شالت  من  عدد  يف 
 ،"UFM" ب��رن��ام��ج  م��ع��د  ���ش��ارك��ه��ا  ���ش��ورة 
على  ال��ر���ش��م��ي  ح�شابه  ع��رب  ال��ع��ق��ي��ل،  را���ش��د 
موقع "تويرت"، خلالد وهو يرقد بداخل غرفة 
من  لت�شبح  املغردين  اهتمام  املركزة  العناية 
"تويرت"  موقع  على  رواجا  املو�شوعات  اأكرث 
عددا  ق��دم  ال��ذي  �شامي  خالد  ويعد  باململكة.  

مثل  اجلمهور  اأحبها  التي  ال�شخ�شيات  م��ن 
"اأبو روي�شد" و"اأبو الع�شافري" اأحد املمثلني 
ال�شعوديني الذين �شاركوا يف الدراما امل�شرية 
�شهادة  ع��ل��ى  ح��ا���ش��ل  وه���و  ومم��ث��اًل،  منتجًا 
املاج�شتري يف الإخراج من جامعة "كلورادو" 

الفنية  احل��رك��ة  جن��وم  م��ن  ويعترب  ب��اأم��ريك��ا، 
واأحد جنوم  والإنتاج،  الدراما  ال�شعودية يف 
و"عوي�ص  الكرا�شي"  "حتت  م�����ش��رح��ي��ت��ي 
التا�شع ع�شر" يف الثمانينات التي �شاركت يف 

عدد من املهرجانات.

تشخيص خاطئ يفقد 
طفلة بصرها

أزمة هواوي 
تضرب 
األسعار

 فريق عمل للبحث عن مفقود الفلبين

الجيش األمريكي يحلل 350 
مليار منشور اجتماعي 

حرب وسائد في اليابان

األمومة تعطل إقالع طائرة سناب شات في ورطة 
جدة ــ وكاالت  

التوا�شل  م�شتخدمي  ب��ي��ان��ات  ت�شريب  ف�شائح  ان  ي��ب��دو 
بيانات  اخرتاق  واقعة  فبعد  التمدد،  يف  ما�شية  الجتماعي 
موظفي  من  عدد  يواجه  ل�"في�شبوك"  م�شتخدم  مليون   50
امل�شتخدمني  على  بالتج�ش�ص  اتهامات  "�شناب�شات"،  تطبيق 

من خالل اإ�شاءة ا�شتخدام "الأدوات الداخلية".
موظفي  ف���ان  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  �شن"  "ذا  �شحيفة  وب��ح�����ش��ب 
ت�شمى  م��ي��زة  اإىل  ال��و���ش��ول  ب��ام��ك��ان��ه��م  "�شناب�شات" 
جلمع  الأ���ش��ل  يف  ت�شميمها  مت  التي   ،"SnapLion"
�شلطات  م��ن  اأم���ر  ع��ل��ى  ب��ن��اء  امل�شتخدمني  ع��ن  امل��ع��ل��وم��ات 
القانون،  م�شيفا اأن التج�ش�ص كان بغر�ص حتقيق "مكا�شب 
�شخ�شية".   ووجد حتقيق ا�شتق�شائي اأجراه موقع "فاي�ص" 
مع موظفني �شابقني وحاليني يف ال�شركة ملحاولة تاأكيد مزاعم 
التج�ش�ص، اأن املوظفني قادرون على الو�شول اإىل املعلومات 
اخل��ا���ش��ة ب��امل�����ش��ت��خ��دم��ني، م��ث��ل م��ك��ان ال��ت��واج��د وال�����ش��ور 
الإلكرتوين.  الربيد  وعناوين  الهواتف  واأرق��ام  املحفوظة 
قانونية  لأغرا�ص   "SnapLion" اأداة  اإىل  اللجوء  ويتم 
اإل  القانون،  تنفيذ  جهات  من  طلب  على  بناء  وم�شروعة، 
ي�شتخدمونها  كانوا  املوظفني  بع�ص  اأن  ك�شف  التحقيق  اأن 
لأغرا�ص "غري م�شروعة". وقال اأحد املوظفني "نعلم اأنه متت 
اإ�شاءة ا�شتخدام هذه امليزة عدة مرات للو�شول اإىل بيانات 

امل�شتخدمني بطريقة غري قانونية".

إدانة رونالدو في قضية نصب  

بكني ـ وكاالت  
المريكية  املتحدة  الوليات  بني  التجارية  احلرب  انعك�شت 
ال�شيني  الت�شالت  عمالق  هواتف  ا�شعار  على  وال�شني 
احدث  ا�شعار  هبطت  اذ  منها،  امل�شتعملة  �شيما  "هواوي" 
جهاز اأطلقته هواوي موؤخرا اإىل م�شتوى قيا�شي، مقارنة مع 
بكثري.  اأعلى  باأ�شعار  حتتفظ  تزال  ل  اأخرى  �شركات  اأجهزة 
بريطانيا،  �شعبية يف  الذكية  الهواتف  اأكرث مواقع  اأحد  ففي 
ميكن بيع هاتف +Samsung S10، وهو يف حالة جيدة، 
مببلغ 510 جنيهات اإ�شرتلينية )650 دولرا(. لكن يف املوقع 

نف�شه، يعر�ص جهاز Pro Huawei P30، وهو يف حالة 
من  اأقل  اأي  فقط،  اإ�شرتليني  جنيه   100 مببلغ  اأي�شا،  جيدة 
 45 ح��وايل  "�شام�شونغ"  هاتف  فقد  وبينما  دولرا.   130
طبيعي،  و�شع  وه��ذا  م�شتعمال،  بيعه  عند  قيمته  من  باملئة 

فقد جهاز "هواوي" ما يقرب من 90 باملئة من قيمته. 
عليه  يطلق  الذي  اجلديد،  "هواوي" هاتفها  �شركة  واأطلقت 
ا�شم "بطل الهواتف الرائدة"، يف نهاية الربع الأول من العام 
اجلاري، بعدما مت تزويده باأحدث اإمكانات ومزايا الت�شوير 

الفوتوغرايف.

خالد سامي يتجاوز العارض الصحي

واأدوار  اأروق��ة  امتالأت  والأم��ن  والطماأنينة  الروحانية  ت�شودها  اأج��واء  و�شط 
وال��زوار،  وامل�شلني  املعتمرين  من  بقا�شده  احل��رام  امل�شجد  و�شاحات  و�شطوح 
اأداء  اململكة من رعاية �شاملة من  الله ثم بف�شل ما وفرته  وقد متكنوا بف�شل من 

�شعائرهم و�شلواتهم بكل ي�شر و�شهولة

جدة ــ البالد 
وقعت الطفلة ريالف خالد ذات الربعني �شحية لت�شخي�ص خاطئ، 

اأفقدها ب�شرها وجعلها عاجزة عن النطق واحلركة.
الواقعة  تفا�شيل  الطفلة  "عاجل" الخباري عن والدة  ونقل موقع 
حيث قالت: ابنتي فقدت الب�شر والنطق واحلركة بعدما تدهورت 
حالتها ال�شحية جراء اخفاق الأطقم الطبية يف جازان يف ت�شخي�ص 
اإ�شابتها بورم يف الدماغ منذ الولدة. وا�شافت مل يكن حلالة ابنتي 
ت�شخي�ص وا�شح من البداية، وكان الأطباء يخربوننا يف كل مرة 
فقط حتى  الأوك�شجني  نق�ص  تعاين من  انها  امل�شت�شفى  اإىل  نذهب 
نزيف  م��ن  تعاين  كانت  طفلتي  وتابعت  للب�شر.  ف��اق��دة  ا�شبحت 
داخلي ومت عالجها ولكنها اأ�شيبت ب�شحنات كهربائية عالية بالدماغ 
)ال�شرع( فاأ�شبحت عاجزة عن الب�شر واحلركة يف عمر �شتة اأ�شهر.
واأو�شحت اأنها توجهت بالطفلة بعد ذلك اإىل م�شت�شفى الأمري حممد 
بن نا�شر، حيث اأخربوها اأنه ل يوجد عالج لبنتها لديهم، وقاموا 
بالريا�ص،  للعيون  التخ�ش�شي  امللك خالد  اإىل م�شت�شفى  بتحويلها 
لكنه رف�ص عالج الطفلة لكونها م�شابة بال�شرع، واأن امل�شت�شفى ل 

ي�شتقبل عالج اأي طفل م�شاب بال�شرع.
اأخربوين  الذين  املركزي  فهد  امللك  اإىل م�شت�شفى  واأردف��ت توجهت 
اأن طفلتي تعاين من ورم يف الدماغ منذ ولدتها، ول  قبل �شهرين 
اأعلم ملاذا اأخفى الأطباء عني الأمر منذ ولدتها، فاإهمالهم ت�شبب يف 

كل ما حدث لطفلتي.

بانكوك ــ وكاالت  
عطلت �شيدة تايالندية اقالع احدى رحالت الطريان 
تفرغ  حتى  بانكوك  يف  �شوفارنابومي  م��ط��ار  م��ن 
ل�شحيفة  ووف��ق��ًا  امل��ط��ار.  يف  الت�شوق  م��ن  ابنتها 
احدى  اث��ارت  فقد  التايالندية  بو�شت"  "بانكوك 
رحلتهم  ت��اأخ��ر  بعد  راك��ب��ا،   160 غ�شب  امل�شافرات 
اق��الع  ال��راك��ب��ة  تعطيل  ب�شبب  ���ش��اع��ة،  ن�شف  مل��دة 
كانت  التي  ابنتها  بانتظار  الطاقم  مطالبة  الطائرة، 
ونقلت  باملطار.  احل��رة  املنطقة  يف  تت�شوق  ت��زال  ل 

جل�شت  ال�شيدة  ان  قوله:  عيان  �شاهد  عن  ال�شحيفة 
وقال  الركاب   دخ��ول  تعطل  حتى  الركاب  ممر  على 
الطائرة  ا�شتقلت  الراكبة  اإن  ال�شركة  با�شم  متحدث 
بابها،  اإغالق  من  املق�شورة  مدير  منع  حاولت  لكنها 
على  الراكبتان  وافقت  اأن  بعد  اإل  الطائرة  تقلع  ومل 
�شركة  واأدان���ت  اأخ���رى.  ط��ريان  رحلة  اإىل  النتقال 
"غري  بال�شلوك  و�شفته  ما   Spring Airlines
املتح�شر" للراكبة يف حني حث م�شتخدمو الإنرتنت 

هيئة ال�شياحة على اإدراجها يف القائمة ال�شوداء.

مانيال ــ وكاالت 
عن  بالفلبني  اململكة  �شفارة  اأعلنت 
مع  ل��ل��ت��وا���ش��ل  ع��م��ل  ف��ري��ق  ت�شكيل 
تلقيها  ب��ع��د  الفلبينية،  ال�����ش��ل��ط��ات 
املواطنني،  اأح��د  �شقيق  من  اإخ��ط��ارا 
حول فقدان �شقيقه بعد م�شاركته يف 

رحلة طريان بالبالد برفقة مدربه.
ونقل موقع "العربية نت" عن �شفري 
عبدالله  ال��دك��ت��ور  بالفلبني  اململكة 
كونت  ال�شفارة  ان  قوله:  الب�شريي 
اختفاء  بالغ  تلقيها  فور  عمل  فريق 
ال�شريف، وتوا�شلت  عبدالله  الطيار 
الفلبينية،  امل��خ��ت�����ش��ة  اجل��ه��ات  م��ع 
وب����داأ ال��ب��ح��ث ح�����ش��ب الإح��داث��ي��ات 
ان  الب�شريي  وا���ش��اف  عنها.  املبلغ 
جتاه  واجبها  بكامل  تقوم  ال�شفارة 
ال�شريف،  عبدالله  ال��ط��ي��ار  اخ��ت��ف��اء 

اجلهد  ك��ل  ب��ذل  على  حري�شة  وه��ى 
لنتائج  الو�شول  �شبيل  يف  وال��دع��م 
اختفاء  ي��وم  منذ  وت��اب��ع:  اإيجابية، 
قدم  على  نعمل  وال�شفارة  ال�شريف 
و�شاق مع جميع الأجهزة الأمنية يف 
من  اأويل  بيان  اإ�شدار  ومت  الفلبني، 
قبل هيئة الطريان املدين يف الفلبني، 
الطائرة،  حطام  اآث��ار  بع�ص  بوجود 
رغبة  حينها  بيانًا  ن�شدر  مل  اأننا  اإل 
من �شقيق وعائلة عبدالله، التي راأت 
مل  مل�شاعرهم  وتقديرًا  ذلك،  ذكر  عدم 

نقم باإ�شدار البيان".
مازالت  الفلبينية  ال�شلطات  اأن  يذكر 
ت��ب��ح��ث ع��ن ط��ائ��رة ال��ت��دري��ب التي 
 Occidental اختفت يف مقاطعة
Mindoro املحتلة ن�شف م�شاحة 
جزيرة "ميندورو" يف جنوب البالد.

وا�شنطن ــ فران�س بر�س 
الإخ��ب��اري��ة  بلومربغ  اف���ادت وك��ال��ة   
بعزم اجلي�ص الأمريكي حتليل 350 
التوا�شل  مواقع  على  من�شور  مليار 
الجتماعي من خمتلف انحاء العامل، 
تطور  كيفية  تتبع  يف  للم�شاعدة 

احلركات ال�شعبية.
ال��غ��ر���ص من  ان  ال���وك���ال���ة  وق���ال���ت 
الدرا�شة هو فح�ص من�شورات مواقع 
ب��ني يوليو  ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي 
من�شة  على   2016 ودي�شمرب   2014
واحدة.ويدعو احد مقدمي امل�شروع 
وم���ق���ره ك��ل��ي��ة ال���درا����ش���ات ال��ع��ل��ي��ا 
بكاليفورنيا،  مونرتاي  يف  البحرية 

مليون   200 من�شورات  فح�ص  اىل 
من  اك���رث  م��ن  الأق����ل  ع��ل��ى  م�شتخدم 
100 دولة باأكرث من 60 لغة من اجل 
.وقال  للتعبري اجلماعي  اف�شل   فهم 
تي  امل�شروع،  يف  الرئي�شي  الباحث 
�شت�شاعد  البيانات  اإن  كامرب وارين، 
وكيف  لالت�شالت،  متزايد  فهم  يف 
اأمن��اط اخلطاب تتغري على مدار  اأن 

الوقت. 
ل�شركة  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  امل��ن�����ش��ة  ول����دى 
م��ل��ي��ار   1.2 م����ن  اأك������رث  ف��ي�����ش��ب��وك 
�شركة  ول��دى  يوميًا  ن�شط  م�شتخدم 
تويرت اأكرث من 300 مليون م�شتخدم 

�شهري.
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